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 הוושא דחושספצ קחשמה ךותמ :רעשה תנומת



 תותלועה לב תא .תוסנל
 הקיסאלה .תצק
 14-ה יאול חצרל המיזמ רותפ
 .םלועב םסרופמה ןומראב
 ןומראה לש קתרמ רוזחטנ
 .וב תונמאה תוריציו
 םמוז ימ תולגל לכות םאה
 ?םמטנה ךלמ תא חוצרל

 ויאקירמא לובטופ
 וחנה לכב !תויגרנאה לכ
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 18 ה-ואן> 1
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 |[ ;יטגול לאכימו ינולא-ןוסח תימע ,יפסכ ןב ,ינריא לאכימ ,גלפ רוא ,ביבר ןרוא ,גבס יבא ,רעס-ןב ןרע
 :תבשחוממ היינבו ,דומיע ,רדס ,יפרג בוציע * .רלדונ יבוקו בהל רידא ,סיסנ'ג יעור ,זזע-וטירוק ילו'נ
 תועקשה ןדרק תצובקמ ןוחרי ,ו1 :ל"ומ * מ"עב טספוא ינמוא :סופד * תויגולונכט םסקימ ,לגיפש הקירא
 51114 ;דוקימ ,קרב ינב 2409 .ד.ת :יתכרעמ רמוחלו םיבתכמל ןעמ * קרב יגב ,13 תרנכ :הלהנמו תכרעמ +
 03-5708174 :סקפ , 03-5702654 :לט *
 חלשייש רמוח :תועדומה ןכותל תיארחא הניא תכרעמה ,תונתשהל םייוסשע ןותיטעב םימסרפתמה םירצומה יריחמ

 .רזחוי אל תכרעמל

 םיכוטחאו ןכיס)א [₪
 בורא רֶגְוכא רתוי תנק יןא8 א'ה תואואה

 האכ 186 קכ ,4יו! [6 םייוןאה! סיארוקה
 רבדה ןיאש האכ צו ןראו' אאש| רכלהש
 יא[ השרא 'ן6 ,קיודא אדא הו/הא

 ,תנק '[ ₪6 ראו[ ([בגוא דואא ןובריצב)
 .םי"ח ןויסי] [8 הפיס פיש אא

 האוושהב רתויכ םיש[!בה םירכדה דחש
 הפישחה אוה "ד[י" י[ !ארק דוא קה םיאי]
 ,ירספ< דיו [כ[ שצווכ תזסי\ןהו האוצצה
 י'הא9יא[ו תוודקתא היגו[וןכ6 [כ[
 צדיווה תוכרצו תא תוייפאווש "תודידי"

 וא '[כ !ןייח תא .תוו[6 תואו1ע תאאכה
 ₪[<) םיןפב |[ שיבה[ ,דחא [כ די[ רוש[

 [וא₪[ו ('תודידיה 11ה [!א תועוקת ןה שס
 ןורחאה ןאוףב םייחה קיא ,ותאד הא ותוא

 שאתשה[ י[כא "ו?[' "ה" |[ שורק[ ו
 [-ו44ו-ה תביתב '6ןרביק י!ןיכ הפ'אב

 ו[
 בתכא !ן[ּביק םדוקה 6ד!חה ת[יחתב
 [6 ה%כ די בתכ ,תכרפא[ ד' כתכב
 תוצןכתסא בוש םויכ8 תוכוש תוהוי'א

 תקפקופא הקתיפ תו[אצתה[ הרוא[ בותכ[
 תצס][ עיגה א[ "1['ה" אודו |[ הריבסוס
 .הןורחאה סאה

 ,םגשאב תאנווןה תיןרוקוו איג ה בתכווה

 יכה םירו,אה דחא (םתפדי א[ 06) אה

 ס[אתה[ !ן[וכי 6[! ,4ראה ןופלכ םיויסקא
 םהי[< תואוקאהא כתכְ] ₪!ה יכ !ןאא
 - ה]ורמאה הפוקתכ רתוי !ןפ6ח]

 ריו ,די בתכ [6 האוסקה תוש6פהא
 ,האיסקא אאאא הכהא הכרה! תרכחא
 תויג ירוא תא !ןתופ1אאב עיתקה[ הָנורש
 ['גב רפכו ,סן6 12[ וא[ רבכא 6
 הידאיש[ואה 'כב]ןכ 6![6 א!ה כ
 .םייג\[ןןכש םי[![פפב
 ריכ.ה[ !ןרחב ,''דו\[ תירהו תויצבשב ,קכו
 ןאיסב םידאוע ,+יוו תכרצאב ןאכ !ןא 8

 ₪דוחכ6 ![גת ןובשח !6את םא| ת?][וה יאי
 הָגיִגח ןשכ !|[ היהתו םין6 6 !ן[ ₪[ אבה
 .ישוןאה םוח[ 9[חת ןיא ירה יכ ,תיתיווא

 ₪0 'בוק

 ושע רבכ םיאבה םי-ו/[2-ה תרשע
 תישדוחה הלרגהב ופתתשה ךכו ,יונמ
 גאב תנתמ 5וגז 716% תבובב וכזו

 :םהיתבל חלשית הבובה .םטסיסיטלומ
 יעור לאיומ ,ןורשה דוהמ ליג יול
 ,לאימרכמ רוגיא יקסלוד ,לאימרכמ
 בדנ רימת ,ןויצל ןושארמ רימא ןוחל
 תמרמ איג רידנ ,ןורשה תמרמ
 ,הווקת חתפמ ביבא רורד ,ןורשה
 ביבא לתמ ינר דוה ,ודינממ ןח רשש
 .תרבד ץוביקמ רוא רימאו

 םיארוק תולאשל תוכושת
 תועשה .ןיב םייונמו
 ,דבלב 1-0
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 | ( ,השדחה תיחרזאה הנשה סורפב
 005" - ,8ן|וטסח (0זוקוש> תרבח הטילחה
 = |  .תומיהדמה הדובעה תונחת תינרצי
 ּ לע זירכהל ,תירממ-תלת היצמינאל
 "הלוז"ו השדח תיפרג הדובע תנחת

 לע תססובמ המצע תכרעמה .02 םשב
 לכ לומ תולקב הרחתמו ,ידוחיי דבעמ
 יו ב ו יב יבמ יש וי
 לוחכב עובצו תינשדח הרוצב בצועמ
 .קומע

 ו
 .חיש

 ו

 ו-2
 | | רבודמ .תוווווקא תרבח לש התחתמאמ

 ו ו

 \- "יול
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 ;תואצרהב םנמז רקיע תא םילבמה
 תונרקומה תומגדהב שומיש ךות
 ןיעמ וכותב ליכמ ןקתמה .בשחממ
 תא זיזהל רשפאמה ,ריעז פוקסורי'ג
 תרזעב ךסמה יבג לע רבכעה ןמס
 עוצעצה .ןקתמה תייטה וא דיה תזזה
 לש חווטל רדשמ ,יטוחלא וניה שדחה
 םע ןיע רשק ךירצמ וניאו 'מ 2
 .בשחמה

 .ח"ש 2,000-כ ל"וחב וריחמ

 ן
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 ינשמ הליכמ וז תינשדח תדלקמ
 ,ירמונה םישקמה חול תא הידצ

 ב * שנ ב יו

2 
 עונמל דעונ תדלקמב שומישה
 תשמשמה די התואמ חתמו תופייע
 | יי | = יי יא )מ גמד
 ןמזב "םיידי ףילחה"ל ןתינש ךכ ,בר
 .הדלקהה

 .ח"ש 500-ב :ריחמה

 בועחמ-תדלקמ
 ּץ

 םכל ירה ,ןניקסע תודלקמב םא
 :הכותב םלש בשחמ תללוכה תדלקמ

 .ןורכיז ,חישק ןנוכ ,486/586 דבעמ
 רוביח ,3.5* ןנוכ ,הגוצת םיטרבכ
 טיב 16 הבחרה תובשות יתשו רבכעל
 תדלקמ תללוכ ,ףסונב .תוליגר
 ימינפ תשר םאתמ םג וזה בשחמה
 תיברמל םיאתמה ,םוווטחוסו גוסמ
 .דועו צטטטו| ומכ תומייקה תותשרה

 לחה ,ןכבו ?הז תא ךירצ ימ
 אלו דיינ בשחמל םיקוקזה םיאנכטמ
 ו

 .ןחלושה לע םוקמ ךוסחל

 החונ תדלקמ

₪ 

 ו
 םיידיה תופייע רופישב תקסועה
 תדלקמ" תא תרציימ תועבצאהו
 תקרפתמ תדלקמב רבודמ ."תוחונה

 א לב
 .ךל החונש הרוצב הלש

 ...רזומ ךא ןיינעמ
"₪ .. 
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 סופיט בא הגיצה תילגנא הרבח
 ןיעמ - "טנרטניאל קוחר טלש" לש
 תללוכה ,ףרוטמ בוציעב תדלקמ
 ןמסה תזזהל ימינפ קיטסיו'ג ןיעמ
 יכ איה תמאה .טנרטניאה יכסמ לש
 דוע הריכמל ןכומ היהי רצומהש דע
 קילדמ הארנ הז ךא ,בר ןמז חקיי
 !רתויב

 טיב לבל ןנוכ
 ג | ש

 וניה גצומה ןנוכה

 ןטקה יוביגה פייס

 רשפאמ אוה .םלועב

 לש 1.2508 תובגל

 6%1₪ לש בצקב רמוח

 תא באושו ,היינשב

 ו ו רה =

 ."עבצא"
 ריחמה ,ירעצל

 סיכ לכל םיאתמ וגיא

 ח"ש 3,000-ל עיגמו

 ל

 ןאכ םג ילואו[
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 % - עדחה ךלמה יחי
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 ! לעטופהו ךלש שדחה םדומה םא

 1  ריהמ וניא (ש"לס 33,600 לש בצקב

 לע הזירכה אסטשואש]]| תרבח ,קיפסמ

 \  תוריהמב לעופה ₪6 בשחמל םדומ \
 \ ןופלט וק ךרד ש"לס 56,000 לש

 !ווליגר

₪ 
₪ 



 ז םטפפד 8 0-שו? טופד ₪ 0-ואו? טפפד 8 -ואו> בטפ5ד \
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 םיטסווק רינרוט
 ולארועיב וגוסמ ושדח

 ו 9באש /-5 ו קי

 .הנידמב רתויב םיבוטה םיטסווקה ינקחש לומ ךתוא דימעמו ךילא רשקתמ ו ןותיע ,שדוח לכב

 ודדומתיו ,שארמ םסרופמ ךיראתב ןופלט תחיש ולבקי ,לרוגב ולעיש םיארוק השולש :קחשמה יקוח

 ."שדוחה טסווקייב םתטילש תא תנחובה תולאש תרדס םע

 :םעפהו .םטסיסיטלומ גאב תרבח תנתמ סרפב הכזי רינרוטב חצנמה

 6/2 |51 <צו6ורד
 .12.3.97-ה היהי תודמעומה תשגהל ןורחא ךיראת

 .םירחבנה תשולש לא רשקתי תכרעמה גיצנ ,18:00-17:00 תועשה ןיב ,11.3.97-ה ישילש םויב

 317-0031 דובכל
 51114 דוקימ ,קרב ינב 240 ,דת
 .ישדוחה רינרוטל יתודמעתמ שינהל יתוצרב
 ךיראת
 הנומת הול ואת ,. ה -----. 10070 00 בר

 ו
 הנומת תחלש םא) םוניחו הייומלה
 ה 0 =! 4 ו [>

 ְּי 1

 (בוש חולשל ךרוצ ןיא םאהסש .- < אה

 כ +<ןני שש ו ל

 ה -- י נשחמב קחשלמ וח השוע התאש םירבד

 ינ-שאו> פיד ₪ -וצוק םטפפד 8 0-שוק םטפפד ₪ ם-ואוק םטפפד ₪8 0-ואוקז םט[פד ₪6 0-וו2 טטפפד ₪ ם-ואו?ל םש[פפד

 0 0-ש/ו> בש 65ד 8 0-שו? כט 55ד ₪ 0-2 55 ₪"

 55ד ₪ 0-12 פד

 שוק 0שפ5ד 6 ם-ווק סט פ5ד ₪ 0-שו2 םטפפד ₪ 0-ווק סט פיד ₪ ס-ואוץ כ פ6ד ₪6 0-7 סטפפד ₪ 0-שו? סט;5ד 82
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 תכרעמ תושירד

 הלעמו 33-48600% בשחמ ₪
 2.3א1 + יונפ ןורכיז 560,000 ד :5 ₪

 ו:או5) הובג ןורכיז
 הלעמו 04 ךסמ סיטרכ ₪
 חישקה ןנוכב םייונפ 5% 8

 הלעמו א15-םכ5 5 8
 םאות לוק םיטרכ ₪
 סא ו

 הלופכ תוריהמ 60-א0או ןנוכ ₪

 הלעפה תוארוה
 הנקתה
 .בשחמה תא לעפה 1

 ןנופל רוטילקתה תא סנכה .ג
 ידי לע הז ןנוכל רובעו םירוטילקתה
 תא תגציימ ₪ תואה רשאכ) כ: תשקה
 ,(ךתושרבש םירוסילקתה ןנוכ תוא
 .םהוטז לע ץחלו

 .5ווושז-ו 1857 41.1. שקה 3

 .ךסמה יבג לעש תוארוהה רחא בוקע .4

 קחשמה
 .רבכעה תא זזה - ןומיטל ₪
 ילאמשה רותפכה לע ץחל - הציחלל 8

 .רבכעה לש
 רותפכה םע ץחל - הרזע תלבקל ₪

 למסה לע רבכעה לש ילאמשה
 .הרזע הצרת וילעש

 ישאר טירפת

 ,קחשמה תא השע ימ - 5%
 ,קחשמה תרוצת יוניש -

 .רומש קחשמ תאלעה - 1.00 או
 .תידיימ המישמ - ה[.אד 5

 .דוקיפ - שאווה אא
 .ןומיא תמישמ - דהא

 םיבושח םישקמ

 .קחשמה תאפקה -
 .יטמוטוא םייט -

 ,ו:ןשפו ןולחה תגוצת יוניש - כ
 .ריווא ריווא שומיח - ץסטש
 .עקרק ריווא שומיח - ;סכא

 .םיליט/תוצצפ רורחש - 5 יגהא
 .השיטנ - דחו. 0
 :תוערוה - זז זץ

 .םיסוטמה תאשונמ תוארוה - ד.
 .ךירדתל הרזח - 1.1 %
 .הרוצת ךסמ - 0

0 
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 .קוחה חנתשמ םימה תא םידירומ םא | =

 שיאה ,"רזחמה רזממ"ה לש ובוש

 ורעשש שיאה ,תולובג עדוי וניאש

 ג
 לש שדח טרדנטס הרצי ולש הנבלה
 .1.481:% ול םיארוקש שיאה ,הנפוא

 יליגל דעוימה קחשמב רבודמ ,םעפה
 רמולו תודוותהל םיבייח ונאו ,2

 ךא ,תונומת הברה רזנצל ונצלאנ יכ
 ו ו ב

 קחשמב הלילח רבודמ אל - ןוכנ

 ו ו ו - שר

 ,ןפוא לכב 5184 יתנכתמ ולתשש
 .דואמ ץלמומ קחשמה

 ןרצו לע עדת םא התיא תאצל לכות
 .ינמרגה םיסוטמה

 ....א8 58883.
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 רודכה תא תוקנל שי - גנילואב -
 .הנוכנה החשמב

 סע חתא ,דרת םע הז תא השע יאפופ
 / .הנופא

 וא | ₪"

 .ןוכנ יירפס םע טהול היהי טרצנוקה

 ו רב |
 .דמחנ .ןוכרדב דייטצהל רוכז
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 שח וענ
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 ודסה תא ם'שבחמ
 ₪5 הן.אא7 ךישממ שדוהחה םג

 ,בשחמה יקתשמ לש תינחה דוחב .בצייתהל
 קחשמ ,₪13 ₪[.ז.00 ודצל בצינ םעפהש אלא

 .הנועה לש תולודגה תוחטבהה לע הנמנה ףסונ

 רומאכ .תבייש םעפה לש הלודגה הצירפה

 רוקיסל התכזש השדח הדנא 1 ₪1.1.0-ל

 יקחשמ תלשוש תא הכישממו ,הז ןויליגב בחרנ

 שממ לש רוסי ןבאל ובפהש יש אחא א[ -ה

 הצובקל ףרטצמש ףסונ קחשמ .היישעתב

 החאסמפ סח אוןסזז ₪ אוה הליבומה

 קשונו הלעמ ספטל ךיסממש אואס|6 2

 .םילודגנה תשולשל

 הרבחה םש

 תודירי םג שי תופיה תוסינכה לומ ,ליגרכ
 .יקלח ןפואב .םיסחייתמ רנא ןהילאו .תובאוכ
 לש התינצה אקווד 'תניינעמ .,תוו חכונ
 ררועל הכירצש ,6-ה םוקמה לא סעהאמ
 ,םיברה םיצירעמה ברקב הגאד ינמיס

 םושרל ךישממ החינצ לש תכשמתמ המגמ
 ויחא קושל אצי זאמ תודוקנ דבאמ רשא אח
 .הליהתה בור תא לטונש ,א שם 41.חחד ריעצה
 ךישממש תאו | 1. םשר תפסונ הרירי
 םיבלש 8 רדרדתמ םיישדוח ךותו ,הבוג דבאל
 :.14-ה םוקמה לא

 חילצמ ,םיבלש 10 הנצש רחאל ,םתמועל

 \ ספסל ןזיחסתפ זי הווטזוד ₪ אוגסוש

 תניינעמ וז הדבוע .15-ה םוקמה לא םיבלש

 רפסמ קחשמה םש

 תועובש

 8 גובי וחטבוא

 4 ו גו וקל חס

 ו0 הפחספ5 0 ווסחהז 5 ו[ 2 פש ווסחו כ

 9 פז 5ה 0 סמוסא 2 אווה ה

 44 ושווק הדזוסא 2 אווחסקהסב=

 סטטגאש וט

 וא הח:החה[-ז 2 הוו הס

 םטאפ טאם כ אוג

 הו 466 =ווווק הדוס5פ 2 ו

 הו החוש: דחש ואה| 8 ו

 סוס 8 סה ו

 רוי יב 5

 דחוה\.5 0 דדו = אסדושופוסא

 םתוגסנפ ה-1 1 שוחסבוא

 פחספפ ₪0[ וורד 8 וה( וש ושסחו

 סהוטוא

 אווסתכקהספ=

 ווד םמהו ה

 ג וב ג

 340 קחוא 2

 5 ] ד בו

 וו סאו 7 5 דהאן 5

 דו

 ּי ןשמה יקחשמש העפותה חכונ

 ,דעצמה ילוש לא םילודגה םהיחא תא םיקחוד
 םיקחשמ לש םחוכב לזלזל ןיא וכ רבתסמ הנהו
 רעצמב רורשלו תולעתהל םילוכי רשא ,םיבוט
 :.רבשמ תועשב םג

 או הדתה 2 םעפה קפסמ תפסוג הצירפ

 לע םידבוע רבכ ,בגא ונאו ו7-ה םוקמב תחונש

 אבה .ןויליגל הפיקמ הריקס
 =  ריווחהל ויצירעמל .םדוג זז 2

 בורק שממש 18-ה םוקמה לא !םיבלש 7 רדרדתמו

 הווח התוא תירזכאה הקיחדה םאהו םודאה וקל
 וזה הקיסאלקה לש הלרוגב הלעת םיסיוסאו

 20-ה םוקמל ץרופ ,א111. 97 יקוהה קחשמ
 חרק יקוהה תוניל תוממחתה לטב רתיה ןיב

 הזה ףנעה לש תיתועמשמ הגיל רדעיה ,םלועב
 אוהש ךכל תיזפרמה הביסה ילוא איה ,וגלצא

 םינשב יכ םא ,לארשיב הרתי החלצהל הכוז אל

 ךא ,חרק יקוה תגיל דסייל םיסנמ תונורתאה
 המשרנ וזכ תוליטפו וילותיחב ןיידע רבדה

 .יםי תב רוזאב

 :גורידל תבותכה

 סוס (?זסטטסווסחפ
 הו 53 6

 3032 !+6 רטוזפוםּהחו

 זחהט והטובה

 ןסןספא548ו| חו

 :עדימה תדרטסוטוא ישלוגל
 חס: רותוחא .א843!.חו/ -ןסוס

 יחכונ גוריד םדוק גוריד

= - - | 

 םייונמ תו 2/7 ו ובכל ידונמ .תקלחמ וש ד

 5 סמ החולש 03.57947 11 לט 51114 דוקימ ,קרב ינב 2407 .ד.ת

 יז-ל יתנש יונ לע סותחל ינוצרב

 תוישדחמ דנא ה יישדח יונזכ דנא [ך

 ..[י ורב דץ[, "סמ יונמ

 ים כ כ ברב ג ויש וב נס יטיוט בוב וש םימישש ו 2-4 2 החפשמ םש

 אש מ. מ כוש תם ₪ תי. שוא ₪ , : : ...הדיל ךיראת

 יד ת"ש 5 למ לד דד כ דה 1 ₪ ב == ד כד שה הקץ" ש ור] 2" 1 קפ 1 = 5 ₪ =  = 

 שי | -

 ןלרגישב ףשה) שרנייה / יטרכתרשי > הזיו :יתרשא שיטרפב בוזח תוארוה ('כ

 --ה | ג ₪ 1% ) רצ צר [ב102| ----:<----==-:>=<-ה=<== 00 201 עב שו

 שש ל רכ רפול 222 2252 - =. שש 17-7] ולר

 0% יג שברב-= ולב ב וב יסיטרכה לעב תמיתהח .. :..ם.-.=ב5==ש,יחע ץקנתב
 תוביר אלל םיוזש והיושדוה יהונשת 4-ב בולחה יא רשה  םיפרכב

 היזיוולט ,בשחמ יקחשמל ליבומה ןוחריה
 ברסל השקש העצה ךל עיצמ ,םידיקפתו
 יתנש יונמ לע םויה דוע םותח !הל
 שדוח ידמ לבקו ,(תונויליג 12) \\12,-ל
 בשחמ קחשמ ףוריצב 017. ןויליג תא
 .6 0-00[ יבג לע

 ::)\!מ לכ ?בק2%9 ֶךסטויב

 ךותמ ותריחב יפל דחא בשחמ קחשמ 48
 .המשרהה חפסב העיפומה המישרה

 .יונמה תמיתח םוימ שדוח דע חלשית הנתמה*
 הכוייש ,ירוטס גאבי' ןודעומב רבח סיטרכ

 ."רוטס גאב" תויונח תשרב תוחנהב ותוא
 .םטסיסיטלומ גאב תנתמ ,51גא דאמא תובוב 10 םייונמה ןב ולרגוי שדוח לכב 1

| , 

 | 4 8 ב 4 ב . \ < הרר ש-א ד ב 2

 הוותתהה הת'שר
 | ןיי-= ומ / ' וצ מ ו "יי ו ו ' ו ו ו ןשי - כ עו - רק ו ''צ

 םינוטילקת - המהכמ תנוכמ ם
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 פ<פו3ופילקקת - ם'יה גאוס

 םינוטילקת - םיטובורה תפקתמ סם

 6₪ 5 .-. 8 0 תו תויוסו ןי יהי:ג יב

 ןוחוטזהפ(-ב םיקהשמ ירהא -. רפס ם
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 6 סם - א 0 או + 3 קץ ו 1 ו ריס

 םונוטפילקקת - יר'יגו םוטפ ם

 6 כ-03 םוניהיגה רווזא ם



. 

 ?ההעאה ומ טרק
 גלפ רוא :תאמ

 הלא :םיגוס ינשל םיקלחתמ םלועב םישנאה
 ו

 והשימ אוצמל השק ,ךכ וא ךכ .התוא םיאנושש
 ה

 ו
 קנע תיירפמיאל הכפהו המצעתה ,הלדגש ,60-ה
 לחה ,םירצומ תורשע קווישו תקפהב הרושקה
 תונכותו םירפסב הלכו םיעוצעצו םיבר םיטרסמ
 ו יי יב למ ב יג ד למ
 ומכ ,בשחמ יקחשמ רפסמ ללוכ 5דה₪ דאמא
 ,חוא ה. שעאוחצ

 . הזו םחמת אסם 9
 | 57.8 - ונינפלש
 תא: סב

 רותב קחשמ התא
 ךינח ו

 ןופיס לע תרשמה ריעצ

 ו ו

 ו
 תלבקמ ךתניפס ,קחשמה
 ותניפס תא רוצעל הדוקפ
 םיגרובה עזג לש
 וא גורהל םינווכתמש
 םייחה תורוצ לכב עוגפל

 בת
 .וךיבא תומל םיארחא םג
 ו -
 הדמעל תדרל םיווצמ ,הניפסב םיפסונה םיכינחה
 .גרובב המקנה תורשפא ךממ תחקלנ ךכו ,הבורקה
 ,בר חוכו העפשה לעב םדא ,(כ עיפומ עתפל ךא

 הרוחא לייטל ךל עיצמה
 ו מ

 ךיבא תריש הב הניפסה לש
 לר מו = יא רו וב

 תויורשפא הברה ןנשי

 בלשל ןתינ ןתוא הלועפ
 - 8זהא ךחמא יקחשמב

 ל ל מ כ ו מ
 ,םינכוסמ םירוציב םחליהל
 תושדח תויוברתב לקתיהל
 לודגה ןורסיחה ךא .דועו
| 
 ו 3 ה:

 ףא רשפאמ וניא קחשמהש
 יפכ ,קחשמה .הלאמ תחא

 יי ל ב יו ב ג ב יב
 ךלש הטילשה תא תמיוסמ הדימב ליבגמ אוה ,הזכבו
 הקתפרה לש הרוצב יונב וניא םג קחשמה .תולועפב
 ג יו ב יב

 ל ל
 השעמל ליכמ קחשמה ?קחשמה ליכמ ןכ המ זא

 םיאצמנה 51,\ 8 דאמא יטרס לש תומוצע תויומכ
 ו ג יב מ ו יב ו מ ה יו
 .םיטרס לש תוקד 120 םהילעו םירוטילקת

 ,םינושה םיטרסב הפוצ התא קחשמה ךלהמב
 וגצוי ךינפלו טחסה רצעיי תומיוסמ תודוקנבשכ
 הריחבה .רוחבל ךרטצת ןהמש: תויורשפא רפסמ

 ו יו יי
 ךינפב וגצויש
 יה רוב
 וליאו ,םיפסונ
 תויוושפאה
 ומרגי תורחאה
 ךתומל ללכ ךרדב
 לכ לש ותומל וא
 .תווצה

 קחשמה םנמא

 םינקחשה לש
 תוכיא םגו ,ריבס
 וע = מ וי ה או יה

 הז לכ ךא ,ההובג
 יו יו יי
 ליכמ אל קחשמה
 תויווש פא

 ."'דכו םיצפח ףוסיא ,תומוקמ תריקח לש תויסיסב
 - קחשמה ,וכרוא אוה קחשמה לש ףסונ ןורסיח
 3-כב ומייסל ןתינו רצק יד אוה ופוס דעו ותליחתמ

 ו רי ב ו ב
 המ רבד קודבלו תוסנל הצרתש ןכתיי םהבש םיבצמ
 וסינפמ אל םיתנכתמהש חינהל ריבס ךא ,קחשמב
 .וזכ תורשפא

 ףסונ 578 דא טרס םישפחמה ולא לכ
 ,םיצורממ רתוי ויהי ,ותוחתפתה לע עיפשהל ןתינש
 1 יו וב יג ]ו יא יו-יו ךא

 תונויער תוסנלו תומוקמ רוקחל ןתינ ןתרזעבש
 ףא ליכמ וניא קחשמהש ולגישכ ובזכאתי םינוש
 .תויורשפאהמ תחא

 ו ד 1-1
 סויטנפ :ןה םומינימה תושירדו ,א10-1א0511'1-ל
 ןורכיז 8%13-ו ומוסו< 3.1195 וא םוכפ 0

 תכרעמ ,40א1]> 68/0040 וא [קטז[(+ ,(((--ל)
 .(א1.066-ל) ןורכיז 8%18-ו 7.5 הלעפה

 גלפ רוא :תאמ

 שדח טסווק אוה 0אזסא ווטש אא
 היצמינא ,ףרוטמ רומוה בלשמה ןיוצמו
 רודכב םישפחמה םירזייח יגיצנו תריוצמ

 ו כ

 לעב קחשמ אוה אוסא טטאסמא
 היצמינא לע תתשומה .דחוימ הארמ
 תרבח לש יפרגה ןונגפה תא הריכזמה
 לש ומוי" ומכ /0₪0408% 5%
 לש ודוחיי .'דכו "סקמו םס" ."לקיטנטה

 תוישיא שי תויומדלש ךכב אוה קחשמה
 .תומדקתהל םאתהב תחתפתמו הנתשמה

 דעוימה .סא[סא םשאסתא-ב

 סנכיהל ןקחשה לע ,דחאכ םירגובמו רעונל
 יונ יל ו ית
 קודבל םיפנמש םירזייח ידי לע ףטחנה
 לעב ןז םה םדאה ינב םאה (ותרזעב)

 ו ב ימה א ו
 - תמכחותמ תוחפ הברה הרטמל עקשומ
 ינבב שמתשהל איה םירזייחה לש םתרטמ
 תשחב-.שיגהל ולכוי ותוא רשבכ םדאה

 ד

 לכ םא .היסקלגה יבחרב םהלש םינונזמה
 יכ תעדל וחמשת יאדו ,םכתא ןיינעמ הז
 לש תוברעתהמ האצותכ עבנ הזו דעצ
 הטילחה רשא ,"רזייחה תויוכזל התומעה"
 רש 1 מ רו יירש מ עדי
 ירסח םינימ קר ,םירידנל םיבשחנ
 רשבכ שמשל ולכוי היצנגילטניא
 וירי מ

 וינפב םידימעמ ,רובליו ףטחנש רחאל
 תורזומו תונוש ןויגיה תודיח םירזייחה
 לש ותמאתה תא ועבקי ,ויתובושת יפלו
 תודיח .לכאמ רשבכ שמשל ישונאה ןימה
 יא יי יי יל ריגו בב
 תודיחמ לחה ,שיאה לש היצנגילטניאב
 הובג חתמ םרז רוביח ומכ םידעצ וברעייש
 דומלל וילע ןהב תודיחב הלכו ,ושארל
 לכ תא החלצהב רוכעל וילע .םתפשב רבדל
 יו ב מש מ יי ו
 ד כ ג ו ירמה יו ו יו
 וריזחהלו-ונורכיז תא קוחמל הדיקפתש
 ב ו ו ומ
 .תיסיסע רשב תציצקל:ךופהל

 לכבו הגוכמב הלקת העריא ,ברה ולזמל
 רזוח אוה תודיחה תחאב לשפנ:אוהש םעפ
 ,ףטחנייהב .הדוקנל תמדוקה ןמז תדוקנל
 לר רו ו ו =
 ,ןמז לש לגעמב ומצע"תא-אצומ רובליו
 דומלל ותורשפאב שי םעפ לכבשכ

 ןחבמ תא רובעל תוסנלו רבעה תויועטמ
 םישחרתמ .ףסונב .החלצהכ היצנגילטניאה
 םינמזב םינוש םיעוריא ןמז קרפ לכב
 לש תולועפל רשק אלל ,שארמ םיעובקה
 תוושפא תנתינ ןקחשל רשאכ. .תומדה
 ירק ה + תי פל אי ימ

 גיצנ םה רוּכליו לש םילודגה ויבירי
 קוריו ןטק רזייח) גראלז - םינונזמה תשר
 (ונטבל עבוקמה ןטק הגה תרזעבי ענה
 תוברה תויומדה ןיּב .סקימולפ ןמאנה ורזועו
 םשב תלגרמ ללחה תניפס ןופיס לע תאצמנ
 תנמ לע התבכיחב תוכזל רובליו לער ,לרטסא

 עונמלו תודיחה תא רוחפל:ול עייסתש
 + 1 יי

 ,היינמחל
 קשנמ אוה קחשמה שמתשמ וב קשנמה

 תרבח תא םג שמישש ץופנה םילמסה
 קשנמה .תוכורא םינש ךשמ ב 4%

 תויטיסבה תולועפה לכל םילמסה תא לוכמ
 ןתינ ובש םיצפח ןולח םג .,ךכל 'ףסננכו
 ומע ףסא רובליווש המ תא רוריבב תוארל
 .עסמה ךלהמב

 תיצמינאה ,תידממ תלתה הקיפרגה
 .תודיחה ,תודחה תונומתה ,הקלחה
 ףרוטמה רומוההו תונושה תויומדה

 הז קחשמ םיכפוה ,הבידנ תומכב םייוצמש

 םיעשעשמהו םיקתרמה םיטסווקה דחאל
 .הנורחאל ואציש



 לע רבע שלח שדוח זהרוק המ ,ייתובר

 םשגה הז ילוא .הכידעה םוחתב וניתותוכ

 בתכמ קורזלו הביתל תכלל םכמ ענומש
 ליבשב לבא ,םישדח םיפיטב אלמו שודג

 ?סקפה תא ואיצמה המ

 תריטמ יאלוזא יסוי םע הרוק המ

 ישי ןב יעודו ביבא לתמ ירמת ליג ,לטרבכה

 םע םיעיגמ ויה םהיבתכמש ,ןויצ תרשבממ

 ?לקשמה לע םלשל ידכ םילוב 6-7
 תצק םכתא רענל יתחלצהש הווקמ ינא

 ךרד .(...ןבומכ ןותמ יזיפ חוכ תלעפה ךותו

 םיארוק םתאש הווקמ ינא ,ךכל רבעמ ,בגא

 יבוק לש הז ,יתימאה ךדועה רוט תא םג

 ;ןותיעה תליחתב אצמנ אוה םנמא .טיס

 יכהש המו םיפי םירבד בתוכ אוה לבא

 ,םכילע יתדריש ירחא זא .בלהמ םה ,בושח

 רודמל לשב שיגרמ ינא יבוק לעו ימצע לע
 .ףסונ םיפיט

 ביבר ןרוא

 ,םחורימ ןיקטור ןדיעו םייתעבגמ גלפ תירוד
 קחשמב הרזעל השקב דרפנב דחא לכ וחלש
 ונטו .1.צסס לש דודמאומ אא

 םישקבתמ םתאשכ .יידידי דואמ טושפ
 ובתכ ,ואושא א גא[זפ םכלש יוניכה תא טינהל
 5ווז+2 ,ה1.1+9 וצחל ךכ רחאו ןזוסחה

 לכ תא םתלביקש ולגת ךכ - 681.+7-ו
 .םכתורישל םינקתמהו תויונחה

 ,םינדמחל ךופהל םכל םרג הזה פיטה םא
 ,ףסכ תפסות לבקלו 61 1.+6 שיקהל ולכות
 קחשמל ומרגי תוציחל יידמ רתוי !תודיהז ךא
 ."לופיל"

 ינפל ןאכ המסרופש המישרה ךשמה הנה

 0% - [4כ

 םיבשחמה תורבח ירתא לע תונויליג ינש
 םיטי'צו םיפיט אוצמל ולכות םהבש ,תולודגה

 .םינוש

 וגה וו - תזזק:[ ואי זפת |וח שס
 םיפיטו םיטי'צ ללש ובו ,הלועמ רתא

 ,הרבחה לש םינושה היקחשמל
 ואדשהקו ה - .חזוק:[ ווא וחוק! .ססחח

 הב רתוינ הבוטה הרוצב גצומה רתא
 םיפיט ינומה ללוכו םויה דע יתלקתנ
 .הרבחה לש םיברה היקחשמל

 וה א|5 - חוזק ;| [ואואוא חו האו 5 טס
 הדובע ושע וימודו 5וחולווע קחשמה ירצוי

 .הרבחה יקחשמ לכל םיפיט םנשי .הפיו הייקנ

 םיטי'צה תא בוש םסרפמ ינאש הביסה

 םיבתכמה לש רידאה םיה איה ,0ש \א-ל
 טייצ רבזומ םלוכבשכ ,שדוח ידמ םיעיגמש

 ירמת ליגב רבודמ םא ,םלוכוא - םיינש וא ךחא

 .הזה רידאה קחשמה לש -

 הווקתב ,טטט אש לש םיטי'צה הנה וא

 .קספיי םרזהש
 תא םידוקה לכ ינפל שיקהל שיש ןבומכ

 . ןמיסה
 60 אוססמ - טס
 .הפועת - ₪.ץ
 ,ןהילע הרית אל םא - אסד חסמו

 .ךילא וסחייתי אל תוצלפמה
 .םירודכ 8 ןתונ - םוצמ 0
 .םיינרופיצ 8 ןתונ - וו אפ
 .םיליט 8 ןתונ - טזצמ או
 .לס 8 ןתונ - ומ ₪
 .םייח 6 ןתונ - טוצמ [וע
 רפסמ תאש קשנה תא ךל ןתונ - זמ 8

 .שיקת
 .קשנה ילכ לכ תא ךל ןתונ -

 .4 יפ קזנה תמר תא הלעמ - [אוק.58 5
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 ךא ,65 ןויליגב דוע קחשמה תא ונרקס רבכ

 יומד קחשמל םיפיט ץוצל וליחתה וישכע קר
 .הז וו

 קחשמה תפמ לכ תא תוארל לכותש תנמ לע
 גוסמ קחשממ רומש ץבוק ךל שי יכ אדוול ךילע
 שדח קחשמ לתתה ןכמ רחאל , אוי ןוסא
 .0ק" בצמב םאת.סההדוסא-השכ

 קחשמב תא ןעט ,ליחתמ שדחה קחשמהשכ
 .הפמה לכ תא תוארל לכות ךכו רומשה

 - דיטשאשטמא - שיקהל לכות ךכל ףסונב
 1.7 + לע ץוחלל ןכמ רחאלו ,קחשמה ךלהמב
 תוריהמ תא תולעהל תנמ לע [.7+6 רע
 .קחשמה

 פז חו

 ייומד םיקחשמה תורשעמ דחא דוע
 ,םהבש םיחלצומה דחא אלו ,וכוסואו

 ושקעתהש םיארוק המכ םנשי ,תאז תורמל
 .תאז לכב טי'צה תא םסרפל יתטלחה זא

 .הארנ יתלב - [₪000
 ,רזע ילכ - ו.ופדוד
 .תובנגתה יפגמ - 6
 .ףסכ - אסא
 .המרב םיביואה לכ תא גרוה - א1.1.םאו
 .4 6 בלשל רבעמ - 0006 9

 .םיוסמ םוקימל טרופלט - אוסי/ אומה
 .הפמה לכ תא הארמ - טז
 .םוקימ תוטנידדואוק הארמ - [פאוצ 5
 .הקיסומה תא הנשמ - [כאוט ₪
 .תוחתפמה לכ תא ךל איבמ - !!אואוצ
 ךרד רובעל תלוכיה תא ךל ןתונ - 5

 .תוריק
 סמ אוססמ - טאואו יסדו

 הזדפח[ =
 ןונגסב קחשמ ןמזמ אל האיצוה הרייס

 םכל איבהל ונחלצה רבכו ,םהינימל םי-51%1-ה
 .הזה רזומה קחשמל םיטי'צ ינש

 .םיקודי ןוילימ 10 לבקת - 39! - דילקתשכ
 םס תא תוארל לכותו 541אא14% דלקה

 .ועיתפמ המכו םקמו

 ובוב

 הז רודמב רכזוה רבכש ,דולמ ןומולס איגש
 טירפתב שמתשהל ידכש ןעוט ,םעפ אל
 .סספמ6אאשא דילקהל שי םיטי'צה
 .הלחתהב וא קחשמה ךלהמב
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 ינאו יאוכאא[5-ב םיבלש המכל םידוק הנה
 .(םיידי שי םיעלותל ךיא ןיבמ אל ןיידע

= 92911 

= .1% 

 יהוא =

= 9978608 

- 091743 

 ו1זןצט =

 י/סו.א תא אטו

- 475149| 

- 231922846 

- 84970514 

= 7708016 

 א] א[ 1 =

= 2932132060 

= 181916552 

- 2184000 

- 467 

= 27073 

- 255401806 

- 8541 

= 80049 

 ו

 הוו

5 

 ו
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 .וקחשמה ףוסו דנלטוקס :11 הכרעמ
 תא בבוט ,הייסנכה לדגמב אצמנ התאשכ

 .ותוא רובשל תנמ לע לגלגה לע תידיה
 ריצה תאו וסססו לגלגה ןש תא הק

 5 כ
 + ןש אצמתש דע םירבשה תא קודב

 ןומידה לע םיינישה יתשב שמתשה .היינש
 .תידיב םג וילע שמתשה ןכמ רחאלו

 .הקוחרה חאיציל דע ךלו םלואל סנביה
 לע רתויב בורקה דיפלה תא קורז ,ףוסבל

 ויתוינכות תא תיפוס לסחת ךכו ,הפירשה קבא

 .ןרותה עשרה לש

 חלוג :>:לוג
 אל טושפ לבא ,רחואמ תצק הז םנמא

 םירכוז ,םסרפתהל אלש הזכ פיטל תתל יתלוכי

 קחשמ ,ןוכנ ?\ו.סאט זא דצמ ם\חא 3 תא

 חכש אל םכמ דחא ףאש חוטב ינא לבא ,ןשי

 לש םיכמותה אל חטבו ,היה אוה טיהל הזיא

 וניינעב םינופלט תואמל תונעל וצלאנש

 תא םעפה דוע וארקתש יאדכ זםירכוז אלו

 פיט ,תיצרא הרוכבב ,הנה זא .ו"דבלב ךינזואל*

 .41ד23-ל "תלוגלוג*
 בלשב ותוא רומשו ,ליגרכ קחשמה תא קחש

 .הרימשה ךסמבש ןושארה 51.01-ב והשלכ
 הרוש לכ דלקהו ,005-ל אצ ןכמ רחאל
 .חושז הפוסבו

 מוש

 אפה זמ
.1 

 .תילמיסקמ תואירבל - ₪564 00 0
 .0.38-ל - 3005 00 0
 .רטס'צניוול - 300-6 00 0

 .הדקאל - 100 00 0
 .פוזוסזסשא-ל - ₪164 00 0
 .םיתמהמ הרזחל - 7 00 0
 .טלוקל - ₪15 00 0
 ל

 ָט
 .רומשה עטקה תא ןעטו קחשמל רוזח

 ,ןויקר ;םיט לכ לבקל םינכומ ונא
 ו ב ג

 לע הלועה רחא רבד לכ וא תודיחל

 2409 .ד,ת ,זיזו :תבותכה יפל ,םכתעד
 ו

 חובשל אל ןבומבו ,4

 ."תבימתת רדחמ תודוס רובע* ןיוצל



 ןייטשרבליז דיוד :תאמ

 ג ו יו-יו

 ₪ כ גו וג יגר ה ו ווב
 (₪א=ה1. 'ואז₪) היגטרטסאה קחשמ
 ו ו ב
 ואשה עז ,68א6 ,םשאת :2

 תיקנע תרזוח ולא םימיב .םהיכ

 ךרדה תא . תונפל םינטקה ם םי ל
 ₪:1. ץואוש קחשמ ךיא | 4

 .תואריהל ךיר

 םיפד לעמ שממ ,םיימעפ אלו םעפ אל
 ."ךשמהה יקחשמ" אשונב ונשר רבכ ,
 יקחשמ םלועב ₪ ,עונלוקב ומבכ ,"

0 

 םיצצ (5000₪1.5) "םיכשמה"ה בשחמה
 וו ל בב ו ד ו ב

 .תירחסמ
 תא ריכזמ אל שגא שזאע

 ד ל ויה ו
 אוה וב ןפואב םג אלפה הברמלו - והארמב
 תלילע לע םיססובמ םג םהינש .עמשנ
 םק ,ןמז המכל תחא ,תאז םעו היזטנפ
 ,חלצומ הכ קחשמ "םיכשמה"ה תמירעמ
 תוירוקמ רסוחו יוקיח לש םיטנמלאש
 קחשמ אוה אגא ןאמ - ול םיחלסנ
 ם]

 | מר ה
 תשביה לע שחרתמה ,קחשמה

 ןיב המחלמ ראתמו ,ו 4 4 תינוימדה

 קו בב

 :ובש םיבושחה םיעזגה תעברא
 יש ו ו יש מ יב ב
 = ד = ו ממו יי ]ב

 ו ב
 .היינבב םיחמתמו

 ו מ ה יי ב ניו
 ל ו

 םינוגנילקל המודב) שפנ ליצאו
 מ ות תה ו ו
 .יידמ בר ןמז רבכ 11איאססא-ה

 1 1'13.]-ה עזג אוה ביבח ןורחאו

 יפרור (??:םיטסיהדוב)| םיריזנמ בכרומה
 תויונמואבו הקיטסימב םיחמתמה ,םולש
 המחלמב קלח לכ םיצור םניאש ,המיחלה
 םיפח לע ןגהל ידכ קר הב םיפתתשמו
 .םישודק תומוקמ לעו עשפמ

 ול ןייפמק
 תעבראמ דחא לכ קחשל םיאשר ונא

 הנוש ןייפמק עזג לכלשכ ,םיעזגה
 1 ימי יי = בפ ב0 ₪ יגומנמ
 ןייפמק לכ ךותב ,תאזמ הרתי .(םינוש
 ונשיש הלועפ יכרד המכ ןיב רוחבל ץלאנ
 .לבקנש תומישמה גוס תא

 היה וא( 4[ 2 םא ,ןפוא לכב
 ךלוה א ₪ ןאשס ,ויתומישמב ירוקמ
 - לכה ללוכ םצעבו המידק ףסונ דעצ
 1 ה ל ג "ג יובל וירו י]=

 ו הו == רומא נשי =[

 ,םישודק תומוקמ לע הנגה תומישמל
 .'וכו הלצהו ץוליח

 תמא ןמז לש תיתשת
 תקיפרגב אבומה קחשמה תיתשת

 המוד ,וא ה ₪[ 2 ומכ שממ
 ₪6. ץואט-ה יקהחשמ לכל
 שי דחוימ דיקפת ,ליגרכ .ד דץ
 הריחי לַע הציחלבש ,ינמיה רותפכל

 הל תודחוימ תולועפ ונל הארי ,תמיוסמ
 ד ו יו ו

 .ו'וכו םילגרמ/םיפוצל
 ב ו

 ונאש םילייחהו תויומרה תייכראריהב
 וא א [1-ל דוגינב .חתפל םילגוסמ
 לייח רציימ היה הנבמ לכ םהב ,וימודו
 וזאאו היינפכאל טרפ ,הז הרקמב ,רחא
 ברח יריכש ,םירוביג הילא תכשומה

 גיהנמה תוירלופופל םאתהב םילעופו
 יב מל רי ד יי" | ,ונלש ₪

 ,ןמאל ןתינ תומייקש תויומדה תא
 ,הללכמו ונינבש תודסומב חתפלו דמלל
 תונוכת ,ךבל רבעמ .('וכו יאבצ רפס תיב
 הניחבמ חתפל ןתינ ,'וכו חוכ ,תוריהמ ומכ
 .ןרפשלו וטוס-שפסא \0מ5) תיגולויב
 תונוכתה שמח לכ תא רפשנש רחאל ,ךכו
 תא ךופהל לכונ ,רתויב ההוב ה המרל ₪.
 דוגינב .תינכמ תומד-רפוסל תומדה
 יי ו יי ו היגטרטסא יקחשמל
 אא ואואס-ב ,םיבאשמ יגוס המכ
 ותמפס שמ דחא באשמב םיקפתסמ
 יש 1 ד ו ו
 יוניש;רופיש וא היינב לכ .םילטסירק
 תמיוסמ האצוהב םיאטבתמ תומד/לייז
 .באשמהמ

 שי ךא ,היזטנפ םלוע םנמא אוה םלועה
 תמייק ןכש ,ינוידב עדמ לש בוליש םג ןאכ
 ,םיבורל תרשפאמה תמדקתמ הינולונכט
 ייבוש יז רו "שם ה שי מ
 ,ינש דצמ .ברקה הדשב ףתתשהל םיינכמ
 .םימסק ליכמה היזטנפ םלוע והז ,רומאכ

 שי םתוא םימסק לש רחא גוס עזג לכל
 ינפל (א55648064) תולגלו רוקחל
 םיפושיכה ןווגמ ,ךכל רבעמו .שומישה
 תופוסל דעו שא ירודכמ לחה ,בחר
 ג דיי וב יי יב |[ = ו =

 ב ו ו ו ה יה ו

 תפישחבו המחלמה לפרעב ןוכנה שומישה
 םינושארה ויה 551 ,ןכבו .קחשמה תפמ
 גשומ שי ברקה הדשב םילייחלש וניבהש
 םניא םהשו ,םאצמיה םוקמ לע והשלכ

 ו
 הכרוא לכל הדיעצ רחאל קר התולגלו
 .הבחורו

 ונינפל הסורפ הפמה \ א ו\1אוכ-ב
 םיעיפומ אל םנמא ,קחשמה תליחתמ רבכ

 הניחבמ ךא ,ביוא לש םילייחו םינבמ הב
 ועיה רוזא ןכיה םיעדוי ונא ,תיפרגואיג

 בי ו רו ב ו
 המכ םנמא הלגנ ץראה תא רוקחנשכו
 ונלחתה אל תוחפה לכל ךא ,םילק םייוניש
 .הכישחב םירוויעכ

 תא עבוצה טקפא ותוא ,המחלמה לפרע
 תומוקמ םתואב ףוקש רופאב קחשמה תפמ
 ,םתוא םיאור ונניא עגרכ ךא ונרקח רבכש
 גוס לכל בשחמש ינקדקד םזילאירב אבומ
 .הנוש הייאר חווט הריחי

 עונמ ליכמ קחשמה ,ךכל רבעמ
 תא ךפוהה תיתוכאלמ היצנגילטניא

 ד ו ו 7 ו
 .ונתיאמ הרישי הדוקפ אלל םג ,תמיוסמ
 ופקתי ,שעמ רסוחב תודמועש תויומד
 עיבד ב ממ יו יה ם יג "מ |
 ריבעהל ליחתי אוהו רעיה לא לעופ תומד
 עצבתש ילבמ םג ,ךלש סיסבה לא םיצע
 .תימשרה הרוקפה תא

 יונת יי מ יבובש יש יט תי
 רבעמ .חתופמ קחשמה ןאכ םג ,ביואה
 תומרל םאתהב םימחלנה םיביואה תואבצל

 1 ו מ יו
 םייארפ םייח ילעב םג םנשי ,ןייפמקה

 ישי ו יו יו יש ל ב
 ןכ םא אלא ,ךתוא ופיקתי אל וז הצובק
 ףוקתת לשמל םא .םימיואמ םישיגרמ םה
 חורצל וליחתי םה ,םירוג תצובק וא רוג
 ואובי והביבסב ויהי םהש הדימב) םהירוהו
 .םתרזעל

 זיגרמה סונימהו לודגה סולפה
 איה וא א זאפ לש הלודגה החנזהה

 ונל ןיא ,תורובעמל טרפ .ימיה םוחתב
 המיחלו הרובחת ילכ תתפל תורשפא
 לודגה ןורתיה ,תאז תמועל ךא .םיימי

 קחשמה לש רתויב
 | ו ו יו 7
 םילייחו תודיחי רומשל
 המישמב ונחתיפש
  םריבעהלו ,תמדוק
 .ןייפמקה ךשמהל ונמע

 "רו ין דג ]מ =
 םינבמהו םילייחה ,הז בצמב .המישמ
 המישמה תא ליחתהל ונילעו םימלענ

 ו
 הרימש רשפאמ רחוימה קשנמה ךא ,םינבמ
 ב ב רי
 ,המישמ לכ ינפל רוחבל ןתינ ןכותמ שולש
 ירד נב ₪ יב
 אוהו ןייפמקה תומישמ ןיב תיטמוטוא

 ו
 .וםתרהזוה ואר) תומישמה

 ...תוגיגחה ינפל
 םירבגתמש רחאל יכ רמולו םכסל ןתינ

 א הן 2 לש יוקיחה תשוחת לע
 היגטרטסאה קחשמ ונינפל חנומ יכ םילגמ
 וכח לבא .קושב רתויב חלצומה (תמא ןמזב)
 יכ ורכזו ,תוגיגחה ינפל דחא עגר קר ,ענר
 ינדיתעה קחשמה עיני בורקב
 ...בצמה הנתשי ילוא זאו כהחא 5



 0-ושו? סט פז -ה רינרוט
 א|א5'6 0055 %|
 ןייטשרבליז דיודו ביבר ןרוא :תאמ

 תוינש 10 םידדומתמה תושרל ,בל ומוש

 שומיש לכ אלל הלאש לכ לע תונעל דבלב
 תונעל ופנ .רזע ירמוחב וא ומצע קחשמב
 .תובושתב ץיצהל ילבמ תובושתה לע םכמצעב
 הצור 02-12 ₪51 תכרעמ ,ךכל רבעמ
 תוכזה תא המצעל תרמוש איה יכ ריהבהל
 יתלב תוגהנתה בקע תורחתהמ ףתתשמ לוספל
 הטילשו תואיקב רסוח תנגפה וא תמלוה
 .ןודינה קחשמב םיילמינימ

 טסווקה תולאש

 רוביג לש ומש המ - תודוקנ 150 רובע .1
 לקחשמה

 .תודוקנה אולמ :ישי

 ישי :םש

 השמ ןב ::החפשמ םש
 3/7282 :הריר ךיראח

 הנבי  :םירונמ םוקמ
 לאומש  :באה םש

 לעי :םאה םש

 גרובסניג ,:ם"היב
 8 יט :החיב
 :בחמב קחוטלמ ץוח הווע אוהו םירבר
 אוה ךא .םיטסווק אוה ישי לש קזחה דצה

 ףוסאל ,היזיוולטב תופצל בהוא םג

 .רייצלו סקימוק תורבוח

 .תודרוקנה אולמ :דעלא
 .תודוקנה אולמ :ינד

 שי רואטונימה תרעמב - תודוקנ 150 רובע .2
 תא רוצענ דציכ .תדרוי הרקתה וב דכלוממ רדח
 ?תדוכלמה

 .תודוקנה אולמ :ישי
 .תודוקנה אולמ :;רעלא

 .תודוקנה אולמ :ינד

 דחא לכ לע םירענ דציכ - תודוקנ 500 רובע .3
 ןב התא םא םיקדובש םישוחה ידמג תשמחמ
 ועונא

 .דבלב תודוקנ 400 :ישי
 .תודוקנה אולמ :דעלא
 .דבלב תודוקנ 200 :ינד

 םידדומהמה

 דעלא םש

 ןתיא-רַב :החפשמ םש
 16/12/82 :הדיל ךיראח

 הרדח :םירונמ םוקמ

 לאפר ' :באה םש
 הנינפ :םאהםש

 הינתנ -;[ליא רב ,.:ט"היב

 5.'ט :התיב
 קחשלמ ץוח הוט אוהש םירחא םירבד

 אוה :טמהשבו.לסרודכב קחשל :בועחמב
 יקחשמו םיטסווק רקיעב בהוא

 ,תואקתפרה

 ףיעצה שמשמ המל - תודוקנ 150 רובע .4
 לטמ חשה תכלמ לש םודאה

 .תודוקנה אולמ :ישי
 .תודוקנה אולמ :רעלא
 .תודוקנה אולמ :ינד

 תולגל ידכ שמתשנ המב - תורוקנ 150 רובע .5
 ?רואטונימה לש ידוסה רדחה ןכית

 .דבלב תורוקנ 100 :ישי
 .תודוקנה אולמ :דעלא
 ,תודוקנה אולמ :ינד

 ןטקה דליל ףתושמ חמ - תודוקנ 150 רובע .6
 ןויגיחה יקוצ שארבש הנקזל ,םימב החושש
 ?ןודיפוקה לספ םע הניגב שיאלו

 .דבלב תודוקנ 120 וישי
 .תודוקנה אולמ :דעלא
 .תודוקנה אולמ :ינר

 תלטהל םיכרצמה םהמ - תודוקנ 200 רובע .7
 ?רוחשה סוסנפה לע (:118%1-ה ףושיב

 .דבלב תודוקנ 70 :ישי
 .תודוקנה אולמ :דעלא
 .תודוקנה אולמ :ינד

 קובקב שמשמ המל - תודוקנ 150 רובע .8
 ?םאזאא או -ה

 .תודוקנה אולמ :ישי
 .תודוקנה אולמ :דעלא
 .תודוקנה אולמ :ינר

 תידוסה המסיסה יהמ - תודוקנ 200 רובע .פ
 ?רצואה רדחל

 ,תודוקנ 0 ;ישי
 .תורוקנה אולמ :רעלא

 .תודוקנה אולמ :יגד

 דחוימה טסווקה תא - תודוקנ 500 רובע .
 תא רבסה .תויזכרמ םיכרד יתשב םייסל ןתינ הזח
 .םיכרדה יתש ןיב םיירקיעה םילדבחת

 .דבלב תורוקנ 250 :ישי
 .דבלב תודוקנ 400 :דעלא
 .דבלב תודוקנ 350 :ינד

 ינד :םש

 ירשנ ;החפשמ םש

 :הדיל ךיראח

2/0 
 ביבא לת :םירועמ םוקמ
 הקיבצ :באה םש

 תידוהי :םאה םשע

 םיוויד ידייל ' :םיהיב
 9 בי :החיב
 קחועלמ ץוח השוע אוהש םירחא םירבד

 ,םידיקפת יקחשמב קחשל בהוא :בשחמב
 .וירבח םע לסרודכ קחשל הנהנו

 םיקחשמ 6 רחאל הלבטה

 םֶש םוקמ
 ןמלביסש יס

 ירשנ ינר

 ןמדלוג העונ
 רלסק לייא

 ןתיא-רב רעלא |
 רחש ןייעמ =

 השמ ןמ ישי

 יקסילקוק .ןורוד
 - קֶלָכיִמ זרא
 : ןדמ רדומ

 . ןרוק דַעְלִא
 בלוד רימא
 לאוס םערג
 רחש ןרק
 . רנייטש ףסא
 ןרוג ןרע

 3:2 בדג
 םמ 4 ₪ שו = ,שא א == 5 2-5 | שף 45 ₪ ₪1 - ו ו ו ןהכ ןריל

 תויללכ תולאש

 ירוקמה המש תיה המ - תודוקנ 150 רובע .1
 ?1.ווטהצ \ו1% בשחמה יקחשמ תרבח לש

 .תודוקנה אולמ :ישי
 .תודוקנ 0 :דעלא
 :תודוקנה אולמ :ינר

 לודג רחוי ןוטילקת הזיא - תודוקנ 100 רובע .2
 71.44 וא 1.2 - תיזיפ

 :תודוקנה אולמ :ישי
 .תודוקנה אולמ :דעלא
 .תודוקנה אולמ :ינד

 1[! א(11.א8 הז חמ - תודוקנ 500 רובע .3
 .דבלב תודוקנ 400 :ישי
 .תודוקנ 0 :דעלא
 .תודוקנה אולמ :ינד

 קחשמב חצווה והימ - תודוקנ 150 רובע .4
 זאויעאא

 .תודוקנ 0 :ישי
 .תודוקנ 0 ודעלא
 .תודוקנ 0 :ינד

 רקיעב תשמשמ המל - תודוקנ 150 רובע .5
 1% חו! %1  הלעפהה תכרעמ

 .תודוקנ 0 :ישי
 .תודוקנ 0 :דקלא
 .תודוקנה אולמ :ינד

 תודוקנה םוכיס

 .םייתסה ()-וא1 ₪57 בבס דוע
 :תודוקנה בצמ המ הארנו ואוב
 והז .תודוקנ 2,190-ב הכז השמ ןב ישי

 תניוצמ החיתפ תדוקנ ול ןתונש הלועמ דוקינ
 קחשמה תא לבקמ ישי םייתניב .רמגה בלשל
 .םטסיסיטלומ גאב תרבח תנתמ ,א/\ אן[

 .דעלא םייס תודוקנ 2,300 םע ינשה םוקמב
 וכזש םירחתמ רובעל חילצמש הלועמ דוקינ
 הכוז דעלא .םימדוק םיבבסב ןושארה םוקמב
 .םטסיסיטלומ גאב תרבח תנתמ ,א דא[ -ב

 ינד הכז תודוקנ 2,700 םע ןושארה םוקמבו
 רירוהלו ,ינשה םוקמל עיגהל חילצה ינד .ירשנ
 לק הנתמ לבקמ אוה .הז םוקממ העונ תא

|| 

 שא 4 ןשא שא ש2 (תכ (תכ ₪2 )קש בכ == |₪4 = 1 |= |52 =

 יללכ םופמ

 תודוקגנ 0
 תודוקנ 08
 תודוקנ 6
 תודוקנ 5

 . תודוקנ 0

 תודוקנ 5
 | תורוקנ 0
 | תודוקנ 7
 ] < תורוקנ 0
 | תודוקנ 8
 | -- .תודוקנ 1870
 < תודוקנ 40
 תורוקנ 7

 תורוקנ 4

 תודוקנ 5
 תודוקנ 3

 תודוקנ 0
 .תודוקנ 0

 רינדוטב םוקמ

 - 0שאהאמ קחשמה תא קחשמב ותטילש
 .םטסיסיטלומ גאב תרבח לש התובידאב

 טסווקל תובושת
 ה[. התכמא 1

 .ןונגנמה לע טז םינבלה תא םיקרוז .2
 רמג ,חירסמ חרפב שמתשנ - חירמ דמג .3

 םעוט דמג ,תינכמ ריש רופיצב - עמוש

 דמגו בנראה לגרב - ששממ דמג ,הטנמב

 .המילעמה וירב האור
 תא תורגל ליבשב וב םישמתשמ ונא 4

 קנ 0
| 0 

 .שאה רוב לא דואטונימה
 יאמ תקינש "11סו.מ א דדדמ שהו1.ז תא .5

 דירפמה רדחה לש ריקה לע םישנ םיאלפה
 .רזאטונימל וניב

 ץוצינהשכ ,תשופחתב (1:916-ה םלוכ םה .6

 .םתוא ריגסמ םהיניעב בהזומה

 הרעש ,(5%111.1.-ה ךותבו כא םאוםמא 7
 .תלקלוקמ הציבו בל תדוהט הרענ לש

 לע תמדרת בצמל ונתוא סינכמ יוקישה .8

 .םירפסה תונחב 3:418-ב תוטשל תנמ

.-1.-]-2-₪-8-)[ 9 

 םיפע ונא ,ותודוקנה ברמו יזכרמה םויסב ,0
 םיתמה םלועל רוחשה סוסגפה לע
 .םיתמה ןודא לע יארב םישמתשמו

 םויסב ,רויצה ףושיב תרזעב סנכינ הריטל
 ידכ תובחסה ידגבב שמתשנ יביטנרטלאה

 ידכ שמתשנ יארבו ,תתרשמל שפחתהל
 השעצמל איה הנותחב הכיסנהש תוארהל
 (15-ה

 יללכה קלחל תובושת
 .] .ואש5["|]זה 1

 .1.2 ןוטילקת .2

 בשחמל םייפרגה ךסמה יסיסרכ ינושארמ 3

 .ישיאה

 םעפ לכבשכ ,םימעפ 4 קחשל ןתינ קחשמב .4
 :רחא והשימ אוה חצורה

 .תרושקת תותשרב םיתרשל .5

 'קנ 0



 ןיב םיטטושמ
 ו 1% -

 ו ב
 - ,םיטבלתמה םתוא לכל .ונמעטל עלי 0

 הרודהמה תא ,₪1008008ז8א
 .עונלוק יטרסל ךירדמה" לש היינשה

 ב ו ו ו
 .םיטרס יפלא

 לכב ןיוצמ ערימ רוקמ ותויהל ףסונב
 ךירדמה" ,עונלוקה תיישעתל עגונה
 .תועש םג קפסמ "ואריוו עונלוק אי "מ
 .עדימה יפד יפלא ןיב ףודפד לש תוקתרמ
 ה | תופצל רשפאמו ,םינושה
 ןודיח תרזעב .עונלוקב עדיה תא ןוחבל
 - ,עשעשמ היווירט
 .אודקל תיצר רשאכ רי

 .ףרפדל ו יה
 .יבע םירפסב .םיביהצמ םינותיע יפסומב
 .ךשקובמ תא .תאצמ רשאכ ףוסבלו ,סרכ
 - תא .קפסמ וניאו טעומ עדימה יכ תיליג
 .תרבח הלחה תינפתה
 .אוסתספסוז
 ..תנשב קוושל הלחהשכ
 | תנכות תא '5
 | ₪6 וא ₪ א או א

 -לש תורוקיב הליכהש
 .הלקהו ,םיבר םיטרס
 תא שמתשמה לע
 . ,ץרימה שופיח

 .האצי '95 ינויב
 הרודהמה רואל
 ךירדמה" לש הנושארה
 ה ל ו | ₪ ימ
 תרבח לש *היזיוולטו

 אוה הנשמ תוחפ ךותו ,₪ז.סשא א
 טיהלל ךפה
 הנכותה לש השדחה הסרגב .םלועה יבחרב

 ו יי יש ו מ
 בולישב ,םיירלופופ םיטרס יכירדמ ינשמ

 גוריד ,םיירוקמ ואדיו יעטק ,תונומת
 הקפהה תווצ ,םינקחשה תומישר ,םיטרסה

 הנכותב אוצמל ןתינ ףסונב .דועו
 םיללוכה םינקחשו םיאמב לש תויפרגויב

 ו ו
 ערימה רנאמ .קלח ולטנ םהבש םיטרסה

 הלעמל לע תורוקיב ליכמ הנכותה לש
 10/000 ,תונומת 5,500 ,םיטרס 23,000-מ
 .65-ב רקסואה יכוז לע עדימ ,תויפרגויב
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 | טרס -- .ויסינב ,ואדיו

 .,ואדיווה תוירפס תיקנע האיצ צוה

 :םיקתוע ןויליממ הלעמל רכמו

 .תופסונ עונלוק ינינפו תונורחאה םינשה

 איה הנכותב הלולכה תפסוג תו ב

 ו ב
 ,המרד 0 ו יו

2 
 יה יב לע תורוקיב אורקל ןתינ רויסה

 .םהמ תוחוקלה תונומתב תופצלו רו

 ךלהמב .ד

 םיטרסה 50 תמישרב ןייעל | םג ןתינ
 לע ורחבנש יפכ םויה 2 רשענש םיבוטה

 ו ו
 ישיא ,עונלוק
 להקו רוביצ
 יבחר לכמ
 ,ףסונב .םלועה

 ןייעל ןתינ|
| 
 ב
 םירחתבומה
 ףא ןתינו

 ,תישיא הפדעה יפל וזכ המישר ןיכהל
 היירפסל איבהלו סיפדהל ןתינ התוא
 .הבורקה

 וז הנכות םיכפוהש םירבדה דחא

 ו
 גלדל ןתינש םיאשונו "וזסד ואסמפ"

 ,םיטרסה תוריקסב ורותפכ תציחלב םהילא
 ןונגנמו תונושה היפרגויבה תומישר

 : ו
 אוה ףא השענ ומצע עדימה שופיח

 הב הבית ידי לע הטושפו תיתודידי הרוצב
 ןקחש וא טרס ,יאמב לש םש דילקהל ןתינ
 תמישר תא ךסמה לע דיימ לבקלו
 ןתינ .ןקחש/יאמב ותוא לש היפרגומליפה
 תרזעב םינותנה תא םצמצל ףא
 ,שופיחה ןולחב עובקל ןתינש םינוירטירק
 יפל רקסואב וכזש םיטרס תגצה :;ןוגכ
 יסרפב וכזש הלאכ וא תומיוסמ תוירוגטק

 וייר יו מב
 קפודה לע עבצאה םע ראשיהל ירכ

 הנכותה העיצמ ,תוינכדע לע רומשלו

 ,טנרטניאב דחוימ רתאל םניח השיג

 ו
 ףאו ,םישדח םיטרס לע תורוקיב םיללוכה
 םיתחונ םהש ינפל דוע םיטרס לע אורקל

 .ונצראב
 ,4860%2/66 בשחמ תשרוד הנכותה
 הלעפה תכרעמ ,ןורכיז 8
 טלחהבו ,%/וחסואפ 95 דא \\וח]סא< 1
 ₪ "ה יו יב  מ
 .עונלוקל

 ;1% דר

 .הינאטימ = =
 ז

 0% ו-2 -- = וחדש
- ---- 
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 ,יתימא ןמזב תידמימיהלת הקיפרנבו ןשקאב סומע המחקמ קחשמ
 תוניערג הפיקת תללוצ דקפמ התא .יסנלק םוט רטסאמה תאמ

 ידצכטקיר - יטסיתמוקה רטשמה יננמ םלועה לע ןגהל אוה ךדיקנתו

 המחקמהו היעטרקסאה יקחשמ ינהואל

 צוי בוש ת ירוטטהה ד .ראב רה :חיינוא
 ו

 ל -"'
 | | ₪ ו | | | " רוז

 רחו' בב | מטרוב מה ו נוא \/

 = --ו 5 =

 האטיאשאאאמ 7

 םינתיינה םינהק םיבווא דגנכ םתלמה .קרדיה קנעה דיקפתב קחשמ התא

 דב םייטונא לחה ךוהו ותוכב ָשמהש הל ּז ירצו השי ולכבו ל תוחולב

 קסונ יתכב ןטקאו תוורי ,תוכס קחטמ .תוטונאה תא כיצהל

 - ב ו-₪ --

 קינא טיטשה התא

 = | ה הב חד ו הז חשמ .ךרדל הת 1גוז

, | \ 

 רוימולו ולעחה תא רוי ול

 ,םינוש םילוג 4 ןיב רוחבל לכות ובָש ,הֶלועמ היעטרטסא קחשמ

 וטדנה -| 0 לש בוליש אוה קחשמה סורהלו תטבל .םחלהל

 רנד ,םימוסקב טומיט םע דחי ,הפידח היגולונכטב שומיט דחעאטנו

 רחדימב ץיינעמו קתרמל וקוא ךפוהה



|] ₪ 
 ויו
 היגטרטמוו
 ]וה

 גלפ רוא :תאמ

 דקפמכ חריירק לע םלחש ימ לכל
 תבישחב וסנתהש ולאל וא אבצב ריכב

 רשפאמ 51. א[ ₪5 2 ,תיאבצ
 דוקיפב ליעפ קלח תחקלו בושל םכל
 םלועה יבחרב תונוש תומחלמ ד
 .ולוכ

 יקחשממ דחא קושל אצי ,הנשכ ינפל
 םיבוטה םייתמתלמה היגטרטסאה
 וספספש םכמ ולאל ,רתויב םיבושחהו
 ממו. גאז מא5 ארקנ אוה ,הז קחשמ
 לש 20-ה םוקמה רוזאב "בבותסה")
 תמחלממ םיבר תוברק ללכו ,ו(דעצמה
 .דחוימב ההובג תוכיאב היינשה םלועה

 תררוג החלַצה לכש יפכ ,תעכו
 ונילא עיגמ ,ךשמה יקחשמ היתובקעב
 לכ תא ליכמ רשא ,5ז. אדיב 2
 תונש ןיב ושחרתהש תומחלמהו תוכרעמה
 תורחואמה 90-ה תונשל תומדקומה 50-ה
 .20-ה האמה לש

 55. קהאדמא5פ 2-ב העתפהה
 קחשמה ןיבל וניב ברה ןוימדה איה
 הנוש אלו טעמכ קחשמה קשנמ .ירוקמה
 תרבוח ףאו ןושארה קחשמה לש קשנמהמ
 ,(תילגנאב םידומע 75 תללוכהו הכרדהה
 םייוניש דבלמ ,םירבסהה םתוא תא הליכמ
 .םיילוש

 קשנ תוכרעמ ופסונ ומצע קחשמל
 יקוסמ :רתיה ןיב תוללוכה תוינלטק
 היירי תונוכמ ,םיקנט דגנ םיליט ,הפיקת
 ותרשי הלא קשנ ילכ ,ערלו בוטל .דועו
 האירוק ,הפוריא ירוזאב תוגצוימה תונידמ
 .ולארשי ןללכבו) ןוכיתה חרזמהו

 ,תומלש תוכרעמ שש ליכמ קחשמה
 תוברק רפסמ תללוכ הכרעמ לכ רשאכ
 ייח לע הרימש ךות רובעל שי םתוא
 חטשב תוחוכה ירדסשכ תאז לכ - םילייחה
 .והנשמל דחא ברק ןיב םינכדעתמ

 = %- )כ

 ןקלחבו תוינוימד ןקלחב תוכרעמה
 תמר תא תוללוכו ,הירוטסיההמ תוחוקל
 האירוק ,(1991) רבדמב הפס ,(1973) ןלוגה
 הנוואניקואו (1997) ןיס תמחלמ ,(1950)
1998 

 אוה וב בלש שי הכרעמב רצ לכל
 יריה יכלהמ ,תועונתה לכ תא ןנכתמ
 קחרמה תויורשפא יפ לע תוחובה תזוזתו

 רשאכ ,רות לכב תועובקה תשומחתהו
 תושעל ןקחשל רתונש לכ עוציבה בלשב
 .הברעמה לוהינב ןנובתתל אוה

 קחשמהש תקתרמו תפסונ תורשפא
 דחא לכ לוכי ותרזעב ,ךרועה איה ליכמ

 :ומצעב םינוש תוברק יטירסת ןיכהל

 ןהמ תחא - תויורשפא יתש ליכמ ךרועה
 הכרעמה לע םייסיסב םינותנ תדלקה איה
 תכרעמ יארקאב הנוב בשחמה)ו היוצרה
 יטרפ ןונכתב הצועג היינשהו .והמיאתמ
 שי הב ,הפוס דעו התליחתמ הכרעמה
 ,םיכרדה ,םינושה תוחוכה לכ תא םקמל
 .םייוצרה תומוקמב ,'וכו םיניינבה

 אתה ץגאזהמאפ אצי רשאכ
 קחשמה שמתשה הב הקיפרגה ,1995-ב

 םע דחי .הפוקתל תיסחי תמדקתמל הבשחנ
 לע שגד םשוה אל הז קחשמבש לבח ,תאז
 םעפהמ הקתעוה סעמבש הקיפרגה רופיש

 .תמדוקה
 ,תונוש תומר 3-ל קלחתמ עקרקה הבוג

 ןשע ,םיניינב תוארל ןתינ עקרקה ינפ לעו
 וק תא םקלחב םימסוחה ,םינוש םילושכמו
 תשחמהל םימרותו תונושה תורטמל שאה
 תולוקל ןיזאהל ןתינ ,ףסונב .תויתואיצמה
 לש םידחוימ םיטקפא םיללוכה עקרה
 ואדיו יעטקב תופצל םירשפאמו ,דנואס

 הריוואל םימרות רשא םיירטנמוקור
 וילא ירוטסיהה קוידה תא םיטילבמו
 ,עיגהל חילצמ קחשמה

 קחשמ אוה 5זחמו. ג אדוותחפ 2
 ליפמה ,היגטרטסאה יבבוח לכל הבוח
 הלעמל םג ומכ ,ןונכתו הטילש תויורשפא
 ילכ תורשעו םינכומ ברק יטירסת 40-מ

 .םיינשדח םייגולונכט םיעצמאו קשנ
 תלעפהל תוילמינימה תושירדה

 ןורכיז 8א18 ,4860%2/66 :ןה קחשמה

 .005 6.22-ו

 ו...

 לאפכימ ינריא :תאמ

 תוינרצימ תחא איה ₪ -:-%

 ,םלועב תוטלובה טרופסה יקחשמ
 ,תונשדחה תלוכיב הצוענ התלודגו
 םיקחשמ תטשפהב דימתמה רופישהו
 תא ונל האיבמ איה ,תעכ .םיבכרומ
 תינכדעה הסרגה ,אז\ תא 7
 .תינקירמאה א[[.-ה תגילב לובטופל

 ,ב"הראב רואל אצוי היה ןותיעה םא
 לשב ונממ דבכנ חתנ לבקמ היה קחשמה
 ךא .םש הכוז אוה הל המוצעה תוירלופופה
 ותושעל המו ןאכו ,ןויצב םייח ונאו תויה
 םישנאה בור רובע בשחנ ןיירע לובטופ
 תולובגב רבדה ראשנ ,לגרודכ קחשמכ
 .בוטה םעטה

 בשחמה דגנ להנתמ טושפה קחשמה
 לכב .תופילא וא יתודידי קחשמ תמרב
 לומ ,יקנע ןוידטציאב ךרעיי אוה ,הרקמ
 לכו תודדועמ תקהל תייוולב ,להק
 ריבסהל ליחתא אל .םיצוחנה םיקימיגה
 הרטמה ,לודגב ךא ,קחשמה יקוח תא תעכ
 וקל רבעמ לא רודכה תא ריבעהל איה
 .ביריה לש הנגהה

 הנגה ינקחשל הקולח שי הצובק לכב
 לש הפקתהה ינקחש םצעב ךכו הפקתהו

 הנגהה ינקחש לומ םידדומתמ תחא הצובק
 תאשכ ,רותו רות לכב הביריה הצובקה לש

 ה נו
 זכר עצבמ הקיטקטהו תוריסמה תכאלמ
 רוסמל םא עבוקש ,(קאב-רטווקהו הצובקה
 דיל דימ ,ריוואה ךרד יטפילאה רודכה תא
 .הפקתהה ןוויכל הציר ומצעב עצבל וא

 10 רובעל תבייח תפקותה הצובקה
 לבקל ידכו םיכלהמ העבראב תוחפל דראי
 אל איה םאש (הפקתהל תורשפא דוע
 .היינשה הצובקל רודכה רובעי ,החילצה
 דבוב אולמ תא הנגהה ליעפת ,דגנמ
 תא בכעל ידכ ,(...הל שיו) הל;שמ
 ףוטחלו תוסנל ידכו הפקתהה תומדקתה
 .רודכה תא הנממ

 קחשמ לבקתמ הזה םיקוחה ףסוא לכמ
 קיספמ אלש ,קתרמו ריהמ היגטרטמא
 היעבה ,תאז םע דחי ,הקירמא תא ביהלהל
 התייה בשחמל קחשמה תרבעהב תיזכרמה
 ,הריהמו התואנ תיפרג האצות תריציב
 תשוחתמ והשמ ריבעהל החילצמש
 הלודגה המישמה םע - יתימאה קחשמה
 ןגרפל םוקמ שיו ,ם8-ב ודדומתה וזה
 האנ הרומת ןתונ או כמא 97 יכ רמולו
 .תשטולמ הקפהב

 לש תורחא תוקפה ןייפאש ןוויגה
 ,ןאכ םג אצמנ ו'וכו אוגה ,[!=4) הרבחה
 קחשמ ןה תויזכרמה תויצפואה יתששכ

 ,בשחמה ,ןכ יפ לע ףא .תופילא וא ליגר
 לכוי אל םלועל ,היהיש לככ יטנגילטניא
 ךות הלועש םייניעב ץוצינ ותוא תא קפסל
 היצפוא ,ישונא בירי דגנ קחשמ ידכ

 תימוקמ תשר ךרד קחשמב תרשפאתמה
 רשאמ ךרעל 1,000 יפ ריהמ הבוגתה ןמזו
 טוטישהמ ונל רכומה הבוגתה ןמז
 .והיעב הווהמ וניא אוהש ךכ ,טנרטניאב

 ,ב"הראב תרכומ תומד ,אוםוכמא
 רומילל תורשפא קחשמה ךלהמב קפסמ
 רגובכו ,הנגההו הפקתהה תוקינכט לב
 ןיגפהל לכות ומש לע תארקנה הימדקאה
 .דיתעב םיכלהמה תריחב ךות ךירושיכ תא

 תינועבצו הקלח הנומת קפסמ קחשמה
 תויצניבמוק ללשב הייפצל תנתינה
 הטילשה ירותפכו - תויווז רפסממ
 הזוזת דבלמ םירשפאמו הלעפהל םיטושפ
 .דועו םיקוניז ,תויעטה ,ץמאמ תרבגה םג

 תגילב םיקחשמה הלא םה םינקחשה
 םינותנ תוארל לוכי ןמאמהו ,א[1.-ה
 ,רשוכ :ןקחש לכ לע םיבר םייטסיטסס
 םינותנו הפיטח ,הסיפת תלוכי ,תוריהמ
 בכרהב םייוניש עצבל םירשפאמה םיפסונ
 .קחשמל הלעיש

 םיחוקל ןאכ םג ,תרוסמה בטימכ
 תונכדועמ םינקחש תומישרמ םינותנה
 ידכ ךות תימניד הרוצב םינתשמ םהו
 .קחשמ

 דעו ותליחתמ ךלהמ לכ טילקהל ןתינ
 תקסהו קימעמ דומיל ךרוצל ופוס
 ,בוט ינויזיוולט רודישב ומכו ,תונקסמ
 תא המיאתמו תנווגמ ,תימניד תוניירקה
 שרגמה לע םישחרתמה םיכלהמל המצע
 עמשייו האריי קחשמה דצהמ הפוצל)
 .ויח רודישב קחשמכ

 יכ רמוא יתייה ןיינע לש ומוכיסב

 ינטרטסא ןונכתל בחרה תויורשפאה ןווגמ
 לאיצנטופ רצוי ,ןמז תלבגמב יטקסו
 .בשחמה דגנ םגו תשרב םג ןיוצמ קחשמל
 .ץלמומ קחשמה לכה ךסב
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 ה
 ,ןעקא קשנמ םע ינשדח םידיקפת קחשמ

 1 יי גוב ג כ

 הוואגב ותוא הביצמ רשא - הלועמ
 ו ג

 .ל"וחבו ץראב

 | שי
 הדבועב ורוקמ ,םירשכומ םישנאל םינמוא
 1 ה "יי ני יי
 םתמועלו תחלצומ הרוצב ותושעלו והשמ
 ןונגסה םע "םיראשנ" אל םלועל ,םינמואה
 םה ,םתחלצה םע דבב רב .חוטבה ,רכמנה
 יי ל יש כ | מ"
 ,הקיסומב הז תא ושע "תוישופיחה" .רכומ
 עונלוקב הז תא השע קוק'ציה דרפלא
 :תורפסב הז תא השע רנטסק ךיראו

 הידמיטלומהו בשחמה יקחשמ םלוע
 לע רכומ וניאו ןמז קיפסמ םייק אל ןיידע
 תריתכמ"* עודיכ איהש הרבחה ידי
 םירשכומה םישנאה לכ ןיב ךא ,"םינמואה
 םינתינכות םיאצמנ ,וב םידבוע ןכש
 םיינוגרח ךשמה יקחשמ קיפהל וברסיש

 ו פי
 םיינשדח םיקחשמ תריציל ףונמכ םתחלצה
 .םיירוקמו

 ו

 הלש וא[ /1-ה יקחשמ תרדסש
 הנקב תררחספמ החלצהל התוא האיבה
 יקחשמ ןונגס תא תבזוע ,ימלוע הדימ
 יתונמוא דעצבו תמא-ןמזב היגטרטסאה

 |[ ל ו
 - 4 ן- יי צ = - ל

 - ₪10 תא ונל האיבמ ,אילפהל
 םוחתל בורק דואמ ,דחוימ םידיקפת קחשמ
 דב ,בר םוכחתו םזילאיר בלשמה ,ןשקאה

 ו יור ג | ל ו ג ו

 יי לועפתל לק

 הל תשחרתמ ,ירותסמ יתוג םלועב
 ץימא ןקתפרה ,התא .1₪1.0 תלילע
 התולגל ידכ קר ,ותדלומ תרייעל רזוחה
 לע תוללעתה ינמיס אוצמלו הסורה
 ב מ יבשת יי

 ודרשש םידדובה םע הרצק החיש
 לע תגהנומה תוצלפמ תייפונכ יכ ריהבת
 ל ג יו ו ו יו

 הייסנכה יפתרמ יקמעממ הרייעה לא
 .הקיתעה

 לא בושל לכות דימת ,ךלש הרייעב
 ףתיא ורחסי ולא .הפשכמה תיבו חפנה תיב
 םג המ 7 יעפהו תונוירש ,קשנ ילכב

 ךתוא ןכרעי יאקדנופה ,םעפב סעפ ידמש
 .םיינש וא זמר ךל קפסיו

 ינב לש םמד תא םוקנל אצוי התא
 תואלת עסמב ליחתמו ,תוהש אלל רפכה

 ו ו
 ,המדאה יקמעמ לא הטמ ,קומע רתויו רתוי
 ןטשה - עשרה לכ גיהנמ לש ונכשמל רע
 .םוה מוס אוה אולה - ומצעבו ודובכב

 ךינפל הלגתי ,הייסנכל תחתמ
 ליכמה ןכופמו בכרומ םיכובמ סקלפמוק
 םיאלממה תוצלפ ירוציו תורצוא ,תודוכלמ
 אוה ךלש םייחה חוכ .םהינומהב ותוא
 .עגפנ התאשב דרוי אוהו ,יתרוסמה 1./,-ה
 הכורא החונמ וא םסק יוקיש ידי לע הלועו
 לג-|

 איהו ךלש םסקה חוכ איה א14%-ה
 - םינוש םיפושיכ ליטהל ךל תרשפאמ
 .םיקרבו שא ירודכל םימסק יוהיז ישחלמ
 א1/4-הו םייחה חוכ לע רומשל ץלמומ
 ךרואל דורשת אל םהידעלב יכ הובג בצמב
 .ןמז

 םסוק ,םחול - - 14 1.0-ב
 םהמ דחא לכשכ ,ו9)₪0001 רייס/'בנג וא
 .המאתהב רויס וא ףושיכ ,המיחלב החמתמ

 ףד ךתומדל בכרוי ,ךתריחב יפל
 ,תוזירז ,חוכו היתונוכת תא ליכמה םינותנ
 רופישל תונתינ ןקלח רשא ,(רכו רשוכ
 תוגרדב הלוע התאו תויה ,קחשמה ןמזב
 תשחרתמ האלעהה .ןויסינ רבוצ התאשב
 ריעל תשגל ךרוצ אלל ,םוקמב ,דיימ
 יקחשמב גוהנה רחא ץורית לכ וא ןמאתהל

 ו ו
 תונוכתה גוסב םירחוב ונחנא ,הקתפרהה
 ףאש ךכ ,וז הגרדב חתפל םיצור ונא ןתוא
 ית מ

 תולוכיב רפתשהל ונל רשפאמ ןויסינה
 לע לקמש המ ,ףושיכהו הנגהה ,המיחלה
 יו ל מ ]בי ב
 ויה אלש םסק יצפחו קשנ ילכ ,תומדקתהה
 בקע םישיגנל םיכפוה הכ דע ונל םינימז
 .תימואתפה ונתורפתשה

 ןסכולמ טבמ
 ,הנוש יפרג הארמ תויומדהמ תחא לכל

 גוס תא תוארהל ודיפקה םיתנכתמהשכ
 יי מ ה-2
 מ ו רו ]ל-1
 תניוצמכ תחכומהו 6א0%008-ו
 ב יידע גיי זמ תפן ימ מ

 ל גב
 יי ב יי מ ו רי
 ;תומדה ףדו םיצפחה קשנמ ,תונוכתה ךא
 ילבמ קחשמה ךות לא םיאבומ םלוכ
 1 ו יןנמ
 ווא

 םלוכ ,ומצע ךובמהו .תוצלפמה םג

 :.תוביהרמ תוינועבצ תורוטסקסב םיפוממ
 ולביק חבשל יוארו דחוימ יפרג לופיט

 ו ו ו
 .ןיטולחל תיטסילאיר הרוצב םיאבומה
 ךרד ןכו רגינה םדה תרוצ ,ברקה תויצמינא
 קר אל ,רוצי לכל תידוחייה תוומה
 םיטקפאב תוולמ ףא ןה ,תוקלחו תוביהרמ
 16-ב םיטלקומ םלוכו םימיאתמה םיילוקה
 .וטיב

 יפרגה קוירהו 5/0/-ה לש תודחה
 תפמ םירשפאמ ,קתשמה עונמ לש
 ,םוא-ו םסיסאו ןונגסב והודו ומ
 ליגרה קחשמה ךסמ לא תפסוותמ רשא
 ונל רשפאמה רבד ,ףוקש ולש יאוותהש
 קחשמה ךסמ תרזעב םדקתהלו ךישמהל
 תוריק םג ,ךכל טרפ .דחי םג הפמהו ליגרה

 רי ו בג ו
 םהירוחאמ תרבוע ונלש תומדה רשאכ
 לבלבמ טושפ ףוקשה טקפאה 2%

 הנוש תייח ברעב לומתא
 אוה םואמו.0 לש םיקימיגה דחא

 0 ישמתש
 - ,טנרטניאה וא תשר ,םדומ ךרד -
 ש תוצובקב וא גוזב ,דבל ךובמל סנביהל
 םימסרפמ 1. \ וכו תויומד עברא דע

 ו
 ב

 ץוענ סזג₪1.0-ב יתימאה קימיגה

 ו31.0-ב קחשת אל םלועל .קחשנש
 ,השדח איה הקתפרה לכ !קחשמ ותוא תא
 דחו םיידוחיי םה ותייסולכואו ךובמה ןכש

 ןמז ןיא
 איה 0.[₪18-ב רעצמש דחא רבד

 יקחשמש אי יב | יום מ יג

 רי ב יי ב כ ו ו וכבג
 ןונישו הניש ,החונמל תועש םיקלחמו
 תא החנמש ןשקאה טפסנוק ןאכ ,םימטק
 .םייקתהל וזכ הביטקפסרפמ ענומ קחשמה
 תוחונממ םיעבונה ןויגיה רסוח ינצינ
 ןכו ריעל םיכובמה ןיב לויט ,תובורמ
 ,דואמ רצק הארנש ןמזב תוגרדב היילע
 יקחשמ ינדפקל הכובמ טעמ םימרוג
 הביבסה יאנתמ םישרודה ,םידיקפתה
 .ןמזה ריצ תוברל ,םיינויגה תויהל

 ךא ,ןשקא החנומ אוה ואז 0

 ב
 םיקוקז אל ךא ,ריהמ יד אוה (1
 | מכ רג

 תיגטרטסאו הקיטקט יכ חיכומ אוה 3
 ו

 ,ם 00 1.]. יבזכואמ לכל 4
 ,םידיקפת קחשמ לש שדח גוס ןאכ הכחמ
 םג וילא ףחוסו תניוצמ הרוצב עצובמ
 ב ב |



 4 מול

 "םילודג ומכ ןגנל"
 ,"םאדיוב"ה ןוויכל תויטיאב יתדעצ

 ..הדמע איה םשו תלדה תא יתחתפ

 !ילש הרטיגה - רדה תאלמ ךא תקבואמ

 םיציזמוק לש תויגלטסונ תונומת יפלא
 ןמלקו םייתנש םילויט ,םיה ףוח לע
 ופיצהו ישארב ולע (הרטיגל ילש הרומהו
 .תושגר תרעסב יתוא

 ;הייפיצב בשחמה דיל ונבשייתה

 ומכ טעמכ עמשנ הזו אב הז עתפלו

 "אס יאסאוטא אס אצ...* רוקמה

 .וירחא ינאו בשחמה רמיז
 המכל יתעגה תוקד המכ ירחא

 תרכוז ינא ,הנושארה - תוריהמ תונקסמ

 שממ ינא ,היינשה ,ווואוו) םינגנמ ךיא

 הנכותהש ,תישילשהו (..ןכ ,ןכ) תרשכומ
 .תחלצומ שממ וזה

 םייסאלק םיריש 7 תועצמאב
 קורה תונונגס לכ תא םינציימה

 ימי'ג) םינמואה ילודג ידי לע םיעצובמהו
 ,(רכו ילראמ בוב ,ןליד בוב ,טקיררנה

 הניגנ םידמולו םילגרתמ

 תודמלנ םירישה ךרד .הרטיגב

 ןכו תונוש הניגנ תוקינכט

 לכ לש םיוותו םידרוקא םידמלנ

 ףרוצמ ריש לכל .םירישהמ דחא

 תופצל ןתינו םלש פילק-ואדיו

 ריבסמה ואלמ גצ יבג לע םג וב

 תועבצאה תא םקמל דציכ

 לש קביילפ ןכו ןתוא עינהלו

 תרבוחה ,ךכל רבעמ .רישה

 היפרגוקסיד הליכמ תיוולנה

 םימובלאה לעו םיבכרהה לע

 .ןמואה לש
 הרטיג םכל שי םא ,םוכיסל

 ימי'ג תויהל םיצור םתאו

 .בוט הרומ ושפת ,אבה סקירדנה

 עשעתשהל םיצור םתא םא לבא

 ,םיבצקמו םיריש רפסמ דומללו

 .תחטבומ האנהה

> 

 בודה
 םירשקתמ דימת םיבוד ילצא

 הצור והשימ םא .םייבויח םירבדל

 "הרפ הי" רמול לוכי אוה יהשימ בילעהל

 אוה יבוד יכ זאל המל ,"יבוד הי" אל לבא

 ,ולאב ,ןוטגנידפ תא ריכמ אל ימ .ידומח

 תורבדמ הלא תויומד הרקמב אל זופו ינוי

 םכל םג םצעב יכ ,ליג לכבו רחא לכל

 םיבוד םע המ'גיפ התייה

 םכתא ןשיש יבוד וא םיריוצמ

 - תודחא םילימב .הליל הליל

 בודל סחיל הייטנ שי םישנאל

 הידם'סש
 םיפוד ונל תנתונ וז הנכות

 םיבורה לש םמלועל הצצה

 םיריכמ אל ונאש רבתסמו

 רפס .בוט קיפסמ םתוא

 יונבה) הז יביטקארטניא

 ןתונ ושממ רפס לש הרוצב
 תילולימ היצמרופניא ונל

 םיבודה יגוס לע תילאוזיוו

 לע ,םלועה יבחרב םימייקה

 לעו םהלש הימוטנאה

 .יעבטב םתוגהנתה
 יעטקב הוולמ הנכותה

 זו /
 רידא 8וכ שי בוזל "

 ת%ועא | ךכ לכ אלו תוישונא תונוכת
 ו .קדצב

 שירוטמוליק קפרפל ויט חרושנב

 ןכו םיעשעשמו "םייבוד" היצמינא

 .עבטב םיבוד לש תונוטתו ואדיו ינוטרס

 ,תופש 11-ב ליעפהל ןתינ הנכותה תא

 ולכות היינש הפש םירבוד םתא םאש ךכ

 ךיא יתדמל ינא) תצק התוא לגרתל

 תינדב *"השקבב ןתמה" םירמוא

 תא תעדל םיצור םתא םאו .ו!תינלופבו

 פו ול ₪" ודע ואו
 קמע רוב רוקח

 תא וילא ס'גכהלו =
 םיעלפ .רנוה 1

 הפולשש ₪ידורג

 םיקוה ישא

 עיוני ול
 ףותדל

 קורטו לנס ארה ,ולש

 לוכ* הוה ,ךכ רפא .ךייא

 התמה היפה וא רזרגנ

 קב -קח שמ

 טידדי קתשמ פה הי
 בודה לש חו"חדקה חדפכל
 ףא המיהדמ ולש חדוב'סה

 ךשמב ורב ררפי ואוח .אימ

 ,דדופב וא הכקמב ושש
 םיתענ עונש שובק בצקב

 העשב ם*) זו -7

 םאה ,בודה לש ףרוחה תנש לע תמאה

 המכ דועו שבד םיבהוא םיבוד תמאב

 - וזה האלפומה היחה לע םיפיטו תודוס

 .ףדפדל םינמזומ םתא
 הנכות איה בודה 2

 תונכות לש הרדסב תפסונ

 ואימה .071%מ תיבמ

 תוקוושמשו סחוס

 תרבח ידי לע ץראב

 ילעבב תוקסועה ,ו'זארימ

 בטיה תובלתשמו םייח

 לע עדימל קושה תשירדב

 תינענה השירר ,יחה םלוע

 הובג טרדנטסב תוקפהב

 םיפוגה בולישבו

 ומכ םוחתב םיליבומה

 א א ז ן|ן סם א א 1

 .,סס ה תוש

 בטימ ,םופססצמאצ

 .'וכו הימדקאהמ םירקוחה |

 םידאמל ךרדב
 תרדסב זיירפרטנאה דקפמו דראקיפ קול

 רודה - םיבכוכ ןיב עסמ"* היזיוולטה
 רובעל שי הקתפרהב םדקתהל ידב

 רמלנ םכותבש םינוש םילכיה ךרד
 ,םירזייח ונל איבה אל ראוניב 5-ה

 םיזוואהו הגאי אבאב ןוציחה ללחה המכ דע חיכוה טלחהב לבא
 היהש ךלמהו ומיא ירחא

 עיגה ,ינקירפא םע רופיס
 תודגא" תרדסב ינשה רפסה

 אבאב - 'זארימ תיבמ "תומוסק

 רבכע אבס .םיזוואהו הגאי

 תיסור םע תדגא וידכנל רפסמ

 םשב תעשרמ הפשכמ לע

 תא תחלושה ,הגאי אבאב

 ןטק דלי ףוטחל הלש םיזוואה

 םע דבל ראשנ רשא ,יקינ םשב
 .השאט הלודגה ותוחא

 ליצהל השאט החילצה ךיא
 ולגת רבכ הל רזע ימו יקינ תא
 הנכותה יכ ןאכ ןייצנ .םכמצעב

 םירפסה לש הליגרה תנוכתמב היונב

 םלעתהל השקו םייביטקארטניאה

 הוולמש הפיה היצמינאהמו תוינוגססהמ

 םג הוולמ רופיסה ,ךכל טרפ .דופיסה תא

 ,דואמ רהמ םיטלקנש םייבצק םירישב

 םיטרפב תעגל תורשפא ןאכ תמייקו

 םהל םורגלו רופיסה יפדב םיעיפומה

 .הייחתל םוקל
 הנכותל ףרוצמ ,תפצקבש ןבדבודכ

 תא אורקל וצריש הלאל הדגאה לש רפס

 תלעפהל דומצב וא תע לכב רופיסה

 ,הנכותה ומכ שממ ,אוהו - הידמיטלומה

 .תוחפ אל עשעשמו דחוימב ינועבצ

 ,הרקה המחלמה זאמ .ונלוכ תא קתרמ

 | ,םלועה תומצעמ ןיב ץורימ להנתמ
 תא שובכל תוסנמ ןלוכ וב ץורימ

 .ללחה

 ואמ היה םידאמ תכלה בכוכ

 ןכש ,ירקיע הכישמ דקומ דימתמו

 תונוכת הז בכוכל יכ וארה תויפצת

 וליפאו ץראה רודכ לש ולאל תומודה

 .םייח ורצונ םידאמב יכ חכוה

 הידפולקיצנא איה וז הנכות

 לש ללחב ץורימה תא תראתמה
 םירושעב תולודגה תומצעמה

 קחשמכ היונב איה ,םינורחאה

 בכוכב לע שחרתמה תואקתפרה

 ןא'ז ןטפק ידי לע תשגומו ירותסמ

 הנכותב .ללחל ץורימה לש הירוטסיהה ,ו"אבה

 ,תועדה יגוה לכ לע עדימ

 תויזחתהו םיאצממה ,םירקוחה

 רובעל תנמ לע ,ךכו .דיתעל

 לע תונעל שי ,םוקמל םוקממ

 ודמלנש םיאשונו תולאש

 .- .בלשה ךלהמב
 תולאש לע הנוע הנכותה

 ללחב עסמל תועגונה תונוש

 תא תניינעמ הרוצב תרקוסו

 לש תומדקתההו תוחתפתהה

 תופצל תרשפאמ ,ללחב םדאה

 ,תונומתבו הדועת יטרסב
 ללחב הלק העש ךשמב תולבלו

 .ןוציחה





 לדבהה המ לאוש ביבא לתמ ירוא
 .ליגר םויטנפל ורפ םויטנפ ןיב תוריהמב

 ךתלאשל הבושתה .ירואל בר םולש
 לטניא תרבחש ינפמ ,טעמ תכבוסמ
 הגיצמ הניא םידבקמה ינש תא תרציימה
 .םהיניב האוושה לש םיימשר םינותנ

 ןויד תוצובקב םישמתשמ ירבדל
 רהמ םיצר 08 יקחשמ ,טנרטניאב
 לע רשאמ ורפ םויטנפ יבג לע הברהב
 תונקסממ רהזיהל שי ךא ,ליגרה םויטנפה
 ורבעש םישנאה בורו תויה תוזופת

 :רתוי ריהמ דבעמל םג וחבע ,ורפ םויטנפל

 הליחתמ ורפ םויטנפ לש ןועשה תוריהמ)

 6%- 3)כ

/0/ 
277 3 / 

 7)/י

 םישכור םיבר םישמתשמו 150א171+-מ
 היה ןכל םדוקש ןמזב 200א10> םגד

 .133%1ו15 ליגר םויטנפ םתושרב

 אל ןפואב וכרענש תוקידבמ ,ןפוא לכב
 ורפ םויטגפ רבעמ יכ הלוע ,ימשר

 םויטנפ דבעממ 10%-ב ריהמ 1502
 .200%1112 תוריהמב ליגר

 תינכותה םאה לאוש דדלא רחש
 הניה 0% לש םפתש6 =א"=
 % דזמא זזה

 הכירע תינכות וניה הז ץבוק ,דדלא ןכ
 תכרעמב םג תמייקה תילמיסר-הסקה
 היירפסה ךותבו ,95 \(וה40%8

 תינכותה .וזאטס שש פוססאואו גאס

 ותוינכות םג) ץבוק לכ אורקל תרשפאמ
 "יצרופ" .םירטמרפ הב ןקתל וא תונשלו

 וא וז תינכותב םה ףא םישמתשמ תוינכות

 םאו תונשל ןתינש ןוויכ ,הל המודב
 .הנכות תונגה ללוכ רבד לכ \...םיעדוי

 רהזיהל ךל ץילממ ינא ,הז הרקמב

 םורגל תולקב ןתינש ןוויכ תינכותהמ
 .קזנל

 ןתינ םאה לאוש ןורשה תמרמ ןוהיל
 תוהזל ול םורגלו בשחמל 56:51 ןנוכ רבחל
 ?לוחתיא עצבל ילבמ וחוא

 עודמ ךא ,ןתינ רבדה תינכס .ןוריל ייה
 תחאש קיפסמ - ילמשת רצקב ןכתסהל
 היינש קיקלחל תעגונ רוביחב .םיילגרה
 "ךלה" פוהו - הרובע ןנכות אלש םוקמב
 ...רקבה

 תחכש ךא ,בשחמה תא תלעפה םא
 רבדו ינוציחה 5051-ה ןנוכ תא ליעפהל

 ותושרב שיש ימ לכל תובר םימעפ הרוקה
 רופיסה הז הרקמב - (ינוציח 50:81 ןנוכ
 .הנוש

 ץחל .בשחמל לוחתיא עצבל ךרוצ ןיא
 למס לע רבכעה לש ינמיה רותפכה תיוזעב
 להנמ--םינייפאמ :ב רחב ,"ילש בשחמה"

 "ןנקר" רותפכ לע ץחלו בשחמ--םינקתהה

 המכ תחקל יושע רבדה .ןולחה תיתחתב
 םא .עתפל עיפוהל רומא ןנוכה ךא תוינש

 ,5051-ה תרוש תא רתא ,הרוק אל רבדה
 :בוש "ןנער" ץחלו ,הב רחב

 תוארל ןתינ דציכ לאוש קרב ינבמ ידע
 יפכ ,ךיראתהו ןועשה תא ו\\ותשסווא 95-ב

 ?\%ומו]םוא% 3.11-ב היהש

 העשה לע םיימעפ ץחל ,ידע ןלהא
 (ןימי דצמ) ךסמה תיתחתב העיפומה
 .ןוכיראתהו ןועשה עיפוי ךינפלו

 םיצבק קוחמל ןתינ דציכ לאוש ןרע
 הליחת ונפוי םהש ילבמ ,ו\וח0ו% 95-ב

 ?רוזחימה לס לא

 םניא םיבר םישמתשמ .ןרע הפי !ההא
 םיצבק/םיטירפ םיקחומ רשאכש םיעדוי
 םיקחמנ םניא םיצבקה ,וא'וה4סואג 95 תחת
 חוקלה "טנטפ* לא םינפומ אלא ,ןנוכהמ
 ."רוזחימה לס" ארקנה שוטניקמה בשחממ

 ,ץבוק תקחמ םא - בוט ודוסיב ןויערה
 !יתיעט ...וי ...וי* תרמאו שארה תא תספת
 הרצקב וא) *ןוכנה ץבוקה וניא והז

 םיימעפ ץוחלל דימת לוכי התא ,ו"!וטיש"
 לע רבכעה לש ילאמשה רותפכה תרזעב
 תא םייחל ריזחהלו רוזחימה לס למס
 .ץבוקה

 הדבועה הניה וז הטישב "ןורסיחה"

 ןנוכב םוקמ תונפל תיצר תמאב םאש
 לסב םיראשנ םיצבקה לכ - חישקה
 ךילע ,ןכל .ירוקמה םלדוגב רוזחימה
 לע רבכעב ינמיה רותפכה תרזעב ץוחלל
 ןקור* הלועפב רוחבלו רוזחימה לס
 ."רוזחימ-לס

 ןתינ ...ךתלאשל רוזחנ םא\ ,וישכע
 תולשל ילבמ ןיטולחל םיצבק קוחמל
 :האבה הטישב רוזחימה לסל םתוא

 ,הקיחמל םיצבק תרחב רשאכ
 ןמזב ץוחל 5 שקמ תא קזחה

 וקחמי םיצבקהו הקיחמה תלועפ
 !בוש.ילבל

 תמ" גלאוש ביבא לתמ יעור
 תחת םיצבק ירמגל יתקחמ םא םיועוע
 \?םריזחהל הצור ינאו \ווהסו 5
 ,םוס8 לש חששו תא .ריכמ ינא
 םיצבקהש יל עידומ בשחמה ךא
 *!וווליצה = ר\ חו]סווא ידי לע םילוענ

 הדבא אל דוע ,םולש רקיה יעור
 || ליצהל ןתינ ,תינורקע - ונתווקית
 םיארוקה ןעמל ךא ,רמוחה תא
 הבה .,ךילהתה תא םיריכמ .םניאש

 ,ם0כ5 הלעפהה תכרעמ יכ ריבסנ
 םשב תינכות תמייק 5 הסרגמ לחה
 | הדעונש ,טאפ תו םדת.תאש
 ."בטומ"-ל וקחמנש םיצבק ריזחהל

 הרומ התא רשאכש רבתסמ
 אוה ,ץבוק קוחמל הלעפהה תכרעמל
 קחמנ ומש קרו ,שממ קחמנ וניא

 תימינפה םיצבקה תמישרמ
 המישר .הלעפהה תכרעמ תלהנמש

 לש רוציק| 47 םשב העורי וז
 הז בצמב .וזווש 1!קבווטסהח

 תראשנ קחמנה ץבוקה לש הלוכתה
 תא תועטב *סורדי* רחא ץבוקש דע

 קחמנש ץבוקה אצמנ ןב םוקמה
 .ומוקמב בתכיו

 תקחמ םא רתויב בושחה רבו

 ו!רבד תושעל אל אוה ,תועטב ץבוק
 ןנוכה לע הביתכ לש הלועפ לכ
 ילאוטריווה ןורכיזה תלועפ הללכבו
 'וכו םיצבק תרימש ,יותו|טיא%-ב

 ללמואה ץבוקה תא סורדל הלולע
 .:41 --המ קחמנש

 | הנוכת הנשי .ואוחשטואא 95-ל
 | ךירצ רבד לכ ...האניק לש הקזח
 | תורשפא םג ךכו התטילשב תויהל
 התא רשאכ ןכל ,םיצבקב לופיטה
 | טאסחו.אדמ-ה תינכות תא ליעפמ
 . ריסהל ךילע יכ העדוהה תלבקתמ
 .םיצבקה תליענ תא

 תנקתומ ךלש בשחמב םא ,בנא

 תסרג אלוו \אוחשטואפ 95 קש האלמ הסרג

 ץבוסה תא ךל ןיא יזא ,(ןוכריע

 בשחממ ותוא קיתעהל שיו שאפו זמ

 תומיאת תייעב לב ןיא - 008 6.22 םע

 .יפוד לכ.אלל לעפי אוהו כו05 6.22 םע

 דציכ - עירכמה בלשל ונעגה התע

 \וחשטשפ 95-שכ תינכותה תא םיליעפמ

' 1 

 ו .

 ו ו

00000000 

 יקפוווקפָזַוַאתַוְזו

 ןוטילקת ןכה .טושפ זתאז תרשפאמ הניא
 תא וילע קתעהו 05 6.22 םע לוחתיא
 תא לעפה תעכ . אטו טד ,₪א ץבוקה
 דע לוחתיאה ןוטילקת תרזעב בשחמה
 .\ הדוקפה תרוש תא לבקתש

 וא תלעופ הניא \\וחשסוא< 95 הז בצמב

 .ןנוכב תטלוש

 חישקה ןנוכל רובע ,הז בלשב
 תועטב קחמנ הב היירפסל םנכיה

 ןנוכמ תינכותה תא לעפהו ,ץבוקה
 :תשקה ידי לע

 לע הציחלו ה:טאסמו.טדא
 יחזטז

 םיצבק שפחת תינכותה

 םאו גיצתו הנורחאל וקחמנש
 תואה רשאכ םהיתומש תא ואצמת

 ,הרסח ץבוקה םש לש הנושארה
 הלאש ןמיס גצומ המוקמבו ₪

 (?ואא סא .םאפ :המגודל) ₪
 .ואןאוסאכ.:א₪ ארקנ רוקמבש
 שקבת שאממו.םז8-ה תינכות
 התא ותוא ץבוקה םש תא רשאל
 תואה תא שיקהלו ריזחהל שקבמ
 .ומש לש הנושארה

 דציכ לאוש םימודא הלעממ יבא
 ?םישדח (1600) םילמפ רוציל ןתינ ןא

 תושעל ךילעש לכ .יבא םולש ||
 תרזעב גאו[ גוסמ ץבוק רוציל אוה

 ןוגכ תאז תרשפאמה רויצ תנכות לכ |
 רצונש רחאל ."עבצ-תשרבמ"
 ץבוקה םש תמויס תא הנש ,ץבוקה
 :המגודלו 100 תמויסל תרציש
 !לכה הז - כ

 ןחינ רציכ לאוש אבס רפכמ ןנער
 ווחטא% 95 םע בשחמ ליעפהל

 רובע) אלמ 0058 לש בצמב 7%
 תלעפהו יוביכ עצבל ילבמ (םיקחשמ
 .ו5 בצמב

 תוטיש המב ןנשי .ןנער ןלהא
2-0 , : 

 רוציק רוצ :תפסונ ךרד ןלהל ךא
 ץבוקה רובע שרח ךןרר
 בצמ" םשב חיננ .סאואו ה אכ.(סאו
 רותפכה תרזעב ץחל ."אלמ 5
 רוציק לש למסה לע רבכעב ינמיה
 לע ץחל ,"םינייפאמ" :רחבו ךרדה
 "םדקתמ" רחב ,"םושיי" תינושל
 תורשפאה תא ןמס ןולחה ךותבו
 ןמסו *א15-0005 בצמ* .תישילשה
 בצמ תנזה ינפל רהזיה" תא םג

 םא עובקל לכות ,תעכ ."א15-2005 |
 לש תמייק הפרגב שמתשהל |

 תיפיצפס הסרגב וא א5- 5%
 :תרחא

 63[ הששכ



 גלפ רוא :תאמ

 קחשמה לש המישרמח ותעגה רחאל
 ג

 לוטואםת 96! החילצמה לגרודכה
 תגפפב ווא \ לש תו וש שב
 רה ב

 = ו

 קחשמה תא םירכוז יאדווב םיבר
 0 ? רפסמ ינפל עיפוהש 5ןאואמא
 פופה לגרודכה יקחשמ ןיב היהו
 1% רחאל ,תעכ ,ןכבו .רתויב
 ב ב
 .תובר תושדח תויורשפא ללוכה

 תולוכיש תוצובק 40-כ ליכמ קחשמה
 וא הגיל ,הוואר יקחשמב ףתתשהל
 תו ב :ותונוש תו
 קחשמה ללוכ.,ףסונב .עיצהל םלוע : שיש
 ור כ תרי מ תי תו

1 
 תו תויווז ? ,קחשמהמ םיעטק

 ו
 המסרפתהש 1 פז ל הבתכב
 ליכמ קחשמה יכ רמאנ םרוקה ב
 "ל ו קחשמ לש השדח תורשפא
 ל"וחב קושל אציש ,51אואומא-ב םג ,רוגס

 ,וז תורשפא תמילק ,ש]אג "97 ינפל הברה
 םלואב קחשל תונמדזה .ןקחשל הקינעמש
 םע ,םינקחש השיש לש תוצובקב רוגס
 קחשמב םיקוחהמ ןיטולחל םינושה םיקוח
 ' ,ליגר
 לש ינונכתה דבורה ,ךכל רבעמ
 היגטרטסאה ךסמב זכרתמ קחשמה
 םינקחש ןיב םיפוליח עצבל רשפאמה

 יי ב
 תא תוארל ןתינ ,ןכ ומכו !תונוש תוצוכקמ

 הצונקה ינקחשמ דחא לכ לש םינותנה
 תאו קחשמה תייגטרטסא תא תונשלו
 .שרגמה לע םינקחשה לש םמוקימ

= 

 ןתינו הטושפו הלק קחשמב הטילשה

 יי תמו ₪
 :םישקמה יפוריצ לכ תא ךופזל היהיגריחיה

 21% רז ד "1 4 (3] ג | וע

- |! ₪ .₪ 
 ו

 ו יו יו
 קתשמב שו הלאכו םידחוימ םיליגרתו
 םייסיסבה םישקמה תהזעב םג ךא .ריבכמל
 תולועפה: לכ 'תא .עצבלו קחשל ןתינ
 ;תוריסמ;;תוסיעב::ן1ג5%,תויסיסבה
 !דוע לקהל וחכ .הבר תולקבי'וכו םילוקית
 וב וי .עיפומ ,קחשמה לע רתוו

 ותואב םימקוממ ןכיה תוארל ןתינ וב ןבלמ

 .תוצובקה ינקחש עגרה
 לגרודכ יקחשמב רבכ הארנש יפכ

 תורשפאה ןקתשל תנתינ ןאכ םַג ,םימדוק
 יי וג מ
 ,השעמל.ןהיתש רשא ,היצלומיסב
 ,תיפרג הביבס התוא לע תוססובמ

 ,תידממ תלת קחשמב הקיפרגה
 לע רוריבבו לודגב םיארנה םינקתשהו

 .שרגמה ךרואל הקלח הרוצב םיענ:ףסמה
 תמוסופ יטלש ,ללותשמ להק. עקרבשב

 רוע :םימיאתמ תוניירק יעטקו םיפלחתמ

 לב.תליחתב ףשהנ הריוואל ףיסומה טרפ
 יתש ינקחשב:תופצל ולכות רשאס ;קחשמ

 לו יי ל ו
 םינומיאב םיליחתמו ,שהגמה רבעל
 לפ לש ימואלה ןונמהה עמשנ עקרבשכ
 .תוצובקהמ תחא

 ואדיו יעטק ליכמ אל קחשמהש תורמל
 ערוג אל רבדה ,םידחוימ היצמונא וא
 ןורתי השעמל :הווהמו :,לגרוךכה תייווחמ
 םיאתמו רתוי טושפ ומצע קתשמהש ךכב

 ומכ ןויסינ ירסחו םישהח םישמתשמל םג
 איה תפסונ הלעמ .םינמוימה םינקחשל םג
 תנמ לע שידח בשחמ שרדנ אלש הדבועה
 ב די כ בה ני ג יב ג יבמ
 םע 486 בשחמ לע םג תולקת אללו.הקלח
 .ןורכיז ₪

 /) הז ו

 = שפה רופי |
 תויוליעשב בלהט בשהוקמ הידמיטלוומ רטט

 מ -א !ןיוציגב ידדיל סין

 ה

 תיזוגס ץכימ לש הרסס יפ לע
 ןטרגנייו הרפע :תווירק

 = (ו> .ש"

 יאַריג "

 5-9 למה דוס
 תואקתפרה קחשמ ₪

 יריטקארטנוא יבוויח

 המוסק ראב עסמ ₪

 תודגאב הא למ

 הו 2 טז ופרוהו

 , רז ודוד םֶע

 : םולח םשגה ₪
 תשיתיזמא שרזמז תויהל

 םיִדָדי יריש 20 ₪

 ידי לע םיעצובזכה

 דחו רפרפממ רז ודוד

 היצמי)א יווילב

 חו 0 ו 5 שת

 יביטקארטויא [ דלי הופ

 םסבופמה הרפס 5 לע

 ץדונה הרפס יפ לע ₪
 תינונס לכימ לש

 בה)ש היח לש הידמיטלומ תסרגב

 הביושחו ןויזמד יקחשמ \ווגזמ הנהמ תיביטקארטויא

 תוביהרומ תויצוכ')א ₪ תוביהרמ תויצמינא ₪

 םיטקפאו הקיסוז ₪ וויזמד יקחשמ ןווגהכ ₪ דומילל תומישמ וווגזמ ₪

 הבשחמו דוגרת

 תידוחיי היצמינא ₪

 הויונח תשרב גישהל
 5: יהוה ה



 ינולא-ןוסח תימע :תאמ

 היסורב רגסנ

 היסוהב ורגסנ ,ראוני שרוח ךלהמב

 .התוטחטג (2ח-1.1= תרבח לש םיתורישה

 וטשפש תובר המרמ תוישרפ בקע תאזו

 ןיינעה בלב .הרבחה לש תיסורה החולשב
 תויורשפא יתששכ ,תותיחשה רוריב דמוע

 ץופנ שומיש - קרפה לע תודמוע תויזכרמ

 וא םיבונג יארשא יסיטרכ ךרד השינב

 .םישמתשמ תוגובשחל תיביסמ הצירפ

 תיתפרצל תפרצ
 טנרטניא רתא חותפל ןווכתמ התא םא

 הפשב היהי אוהש דואמ יאדכ תפרצב

 וליג ,הנורהאל .תיתפרצה
 החולש ,(06סזקוה 7700]  [,טזזג!ת6ש-ב

 םה יכ ,ינקירמא 'גלוק לש תיתפרצ
 הפשה תרימשל תויושרה ידי לע םיעבתנ

 ,טפשמה תיבב (הזכ רבד שי ,ןכו תיתפרצה

 .תילגנאב ולוכ םהלש רתאהש ךכ לע

 ומגרתל תושרופמ םיעבתנ םה ,תעכ

 תקוחה יפ לע ירהש ,תיתפרצה הפשל םג
 תימשרה הפשה איה תיתפרצה ,תפרצב

 לכ תא ןיבהל תוכז שי םיחרזאה לכלו
 .בתכנה

 רתאה לע יכ הביגה הללכמה
 תויהל ו וווקנ "/"שו] .שטיסז שוגושט]ו = 12.17

 ו

 רז |

 םישמתשמ הב הפשה וזש ןוויכמ ,תילגנאב

 ידיחיה רבדה)ו הז רטומב דמלל תנמ לע
 ךרדה יטלש םה דסומל תיתפרצב רושקה
 ודיספי םהש הדימב ךא ,(וילא םיליבומה
 םיביוחמ תויהל םילולע םה טפשמב
 םעפ לכב 5,000% לש סנק םולשתב
 .רתאב רקבמ והשימש

 טנרטניאב םיטרס

 ו ל חשו תצבב < 1
 ₪ || ןוילוה ודוזה זו||

 ו ה וושזו6במ [יוווה [הווושוש) ג 1-ה

 תשרב םייסאלק םיטרס רדשל לחה
 ראוני שדוח עצמאמ לחה טנרטניאה

 טרסה .הנשה

 ןירקהש ןושארה

 אוהש ,ןוגראה

 םיליבומה דהא

 רודריעה םוחתב

 ,םיטרסב הייפצב

 יו [3 + זו | וו את ל קא [ ה ||

 םא 8 חש ₪0 םטבמפאה קו ללקק וחלק

 60 זיו 1 שטה [ טז הוחש

 הש [ווזיטנ שומה [?|3110ז-חו 0[ 6 (דטטזקוה 151110016 01 1 9 הת!

 [- ₪ ב קרהתייז ק1 [[6ש ודע |

 (וטסזקוה 1 66 ][ ,טזזוומש

 ₪ ןווטוצ או 1 %-
 = ו ה[ + תה טה 4

 שו

 רשא ןילפ'צ ילר'צ לש "זווט ₪וח%" היה
 לוקספ ללוכו 1916-ב הנושארל טרסוה

 תוארל ןתינ םיטרסה תא .ילקיסומ
 ."יאראר.הודטח]ותש.סזק "טוחטתוה" =ב

 היילעב םוסרפ
 הנפמ לח השדחה הנשל רבעמה םע

 ירתסמה םוסרפה תויומכב יתועמשמ
 הלדג הכ דע םיחווידה יפ לע .טנרטניאב

 סחיב השולש יפ \שואוא-ב םוסרפה תומכ

 .תמדוקה הנשה לש עצוממל

 יהו ִּצ

 תרמוא "ןחבמה תנש התייה 996"

 ונא* ןימ'גנב טייק טנרטניאה תיססילאנא

 ךשמב תכשמתמ החימצ תוארל ליחתנ
 ,החלצהב רבע ןחבמה ."םיאבה םינועברה

 הנשב םימסרפמהמ שילש ינש ךרעב
 אלו םוסרפה תחלצה לע וחוויד תמדוקה
 ;םויכ .טלחומ ןולשיב לע םיחוויד ללכ ויה
 תוחפל ,הנש ידמ םוסרפה תלפכהל םיפוצ

 .םייפלא תנשל דע

 ריחמב םירגבתמ

 תשר תוחתפתהב שחרתמ ףסונ בלש
 יתוריש ינתונ .תירחסמ הניחבמ טנרטניאה
 תירבה תוצראב 15 טנרטניאל רוביחה
 ולכוי אל יכ וניבה ,תופסונ תובר תונידמבו
 לכ ,התואנ המרב םיתודיש תתלו ךישמהל
 ישדוח יונמב שומיש םירשפאמ םה רדוע

 .תועש תלבגה אלל

 \ש/פ|!?םחופ !ס |88 !5זסש|
 והוריו ו | הוה רוי[ לז ורצו וז

 םלונל אוה !נלש טנושניאה

 די
 טנרטניאב זתרשיב הליבומה הרבחה

 וו ירו

 78 דה

 רה --יר%

 םינוש םישמתשמ םירבחתמ הז בצמב

 אלו םיווקה תא םימסוח ,תוכורא תועשל

 רבחתהל םירחא םייונמל םירשפאמ

 םילודגה טנרטניאה יקפס בור .תכרעמל
 ולאבש םייונמ יגוס ורשפאש ב*הראב

 ,םינורחאה םישדוחב םתוא לטבל ולחה
 לע ץחלהמ טעמ רירוהל םיווקמ םה ךכו
 :תורישה תא רפשלו םהיתוכרעמ

 סינאלא ןודעומ
 טסירומ סינאלא לש םיצירעמה ןורעומ

 יהוז .יאמצע טנרטניא רתא הנורחאל חתפ
 םיישיאה םירתאהמ תיתועמשמ תוחתפתה
 יאשומ לע תשרב םינוש םישנא ונבש
 רתאה .והשלכ ימשר סיסב אלל םתצרעה

 חול ,תרמזה לע תונכדועמ תושדח ללוכ
 דועו םלועב תובורקה היתועפוהל םינמז
 ותוא אוצמל ןתינ .הב רושקה בר עדימ

 "תוכי /"/'ג!התופתוסוה55116.0זק"-ב

 םיתיתפ
 לש תחתפמה ,הידמורקאמ תרבח +

 לש םניח הצפהב הלחה 5]וססוא השש
 תויצקילפא חותיפל הדובע ילכ תכרע
 הרבחה רתאמ דירוהל ןתינ .תומאות
 ווי "רוש דוס טחנשהו ה .שחה)

 םיימויה םינותיעהמ תיצחממ רתוי *
 םג םימייקמ (100-ל לעמ) ןפיב
 .הפוצרו העובק תיטנרטניא הרודהמ

 לע ערימ קפסמ טנרטניאב שדח רתא =

 תונושה תונכותה לש "נניסייר"ה
 לוכי דחא לכ .םיבשחמה םלועב
 תמאב המ תוארלו עיפשהל ,עיבצהל
 .יוושכעה םיבשחמה םלועב "ךלוה"

 .תווקי,' יאר .זהווחק=.סזק :רתאה

 שנרטניא
 רמאנ ןושארה ,םישיבכ ינש ךל ראת
 ןיב לתפתמה שיבכ ינשה ,ןוליא יביתנ
 ,שדח דחאה .םיילוש רפס יבושיי ינש
 לכל םילולסמ 4-5 ןיב ,לודגו שידח

 יצחו לולסמ ןיב ןטקו ילוש ינשה ,ןוויכ |
 ןושארב .דחי םג םינוויכה ינשל דבלב
 לש לטובמ אל קלחב םימוצע םיסמוע
 אלל תמרוז העונתה ינשב ,םויה תועש
 .חממיה תועש לכב הערפה לכ

 יווק ינש ךמצעל ראת וישכע
 ,ו3א1₪ רמאנ) בחרו לודג דחאה ,טנרטניא
 אוה לדבהה ,(512א רמאנ) רצו ןטק ינשה
 םישמתשמ ףלא 40-כ שמשמ ןושארהש
 שמשמ ינשה וליאו (תינמז וב 1,500)

 .ותינמז וב 200ו םישמתשמ 5,000-ב

 רוחבל ונתוא םיאיבמ םיבר םיקומינ
 תורישה יקפסב אקווד ללכ ךרדב
 ימעטמ ראשה ןיב ,רתוי םילודגה

 ןימאו בוט תורישל הייפיצו תוחיטב |

 קיזחהל וליא תורבחמ םיפצמ ונא .רתוי

 רושיק יווקו רתוי םיקזח םיבשחמ
 "תונורתי"ה לכ .טנרטניאל רתוי םילודג
 ריחמה לומ ללכ ךרדב םידמוע וללה
 .תונטקה תורבחה תועיצמש רתוי ךומנה

 הנורחאה הפוקתב תויושחרתהה
 תונעוטש תורבחה יכ אקווד תומיגדמ
 תושקתמ ,רתוי םיריהמו םיבחר םיווקל
 םה התוא תוריהמהו תורישה תא קפסל
 יווק לש ספה בחור .םיחיטבמ
 בייח ,תימלועה תשרל תורשקתהה
 םישמתשמה רפסמל סחיב בשוחמ תויהל
 .תכרעמל ןותנ עגר לככב רבוחמה
 יבאשמ םיכרוצ רתוי םיבר םישמתשמ
 לכבו ,המאתהב רתוי םילודג וקו בשחמ
 לש רתוי לודג רפסמ הקיזחמ הרבחהש
 תתב וא הלש תימינפה תשרב םירתא
 לדגי םג ךכ ,הכרד תוירושיקב תותשר
 ךרד ץוחבמ ולא םירתא לא םינופה םרז

 .הקיזחמ הרבחהש תרושקתה יווק םתוא |

 ינ םילגמ ונא ,רבד לש ופוסב

 תיילוג לומ דיוד
 ...ןקנקב לכתסת לא

 רצה ספה בחור תולעב תורבחה םיתעל
 רתוי הריהמ הבוגת תונתונ רתוי
 ינפמ תאז לכו ,שמתשמה תושקבל
 ספה בחור לא םישמתשמה תומכ סחיש

 תוראפתמ תובר תורבח .רתוי בוט אוה
 ןניא ךא ,םיבחרו םילודג םיווקב
 ימשר ןפואב וא) םעפ ףא תומסרפמ
 םישמתשמה תומכ תא (תוחפל
 טרפ תוריתסמ םצעבו ,ןהילא םירבוחמה
 תוריהמ תא תעדל לכונש תנמ לע בושח
 .ןהלש תיתימאה הבוגתה

 וניבה הזה טושפה ןויגיהה תא

 קפס תריחבו תובר תונידמב םישמתשמ
 שופיח ירי לע רוע תישענ הניא תורישה

 ;רתוי םיבחרה םיווקה תלעב הרבחה
 תויוכיא לש םירקס תואצות ידי לע אלא
 :תונושה תורבחב תוריש

 | ,הינטירבב דחוימב הקזח וזה המגמה

 תורידגמ רשא תודחוימ תורבח ומק םש
 וילא קר תונופו דואמ םיוסמ דעי להק
 םיתוריש תוקפסמה תורבח ומכ)
 ןובשח םהל שי רבכ רשא םיטנדוטסל
 םניא ךא ,ימדקאה דסומה ךרד טנרטניא

 ריבס ,ןץ"ראב .(תיבהמ וילא תשגל םילוכי
 להק ןכש ,ולאכ תורבח ומוקיש חינהל
 הביס ןיא ךא - דואמ םצמוצמ דעיה

 תושעיהל ךישמת תורישה קפס תריחבש
 .רבעבכ *רוויע* ןפואב

 יקפס יבגל תוריש תוכיא ירקס
 םימוחתב טנרטניאל השיגה יתוריש
 וא ףטוש ןפואב םיעצבתמ םניא ,םינושה

 עיתפמ ןותנ - ללכ םיעצבתמ םניאש
 ץראב טנרטניאה ישמתשמ תומכ רואל
 .וףלא 100-ל לעמ) םיירחסמ םיקפס ךרד

 םנויסינ לע קר ךומסל ונילע עגרכ
 לש תוצע לע וא םיקיתו םייונמ לש
 | קפס תא םירחוב ונא רשאכ םירבח
 | ראשיי אל בצמה יכ םיווקמ ונא .תורישה
 | םיטרפ .טנרטניאה רודמב בר ןמז ךכ

 | ...ךשמהב



 \ הש

 עו שמ כפי ה

 ינולא-ןוסח תימע :תאמ

 הסרגה תא ונרקס רבכמ אל יכ המדנ =
 טון אה וקה(ט-ח לש תישילשה
 יכ רשבמ ןכא םימדוק תונוילינב ןויע)
 רבכ הנחו ,(זאמ םישדוח 7 קר ופלח
 לש תיעיברח הסרגה ונידי תחת תחנומ
 תואסרג ,השעמל .ץופנה ןפדפדה
 רבכ ילצא תואצמנ ולש אתיבהו אפלאה
 .ןיתמהל ןגוה אלא הז ןיא ךא ,חמ תפוקת
 הילא הבורקה הסרגל וא תיפוסה הסרגל
 .ינטרפ ןפואב חתוא ןחבנש ידב
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 והצשושהזסה אוו55678 60ו11המהה 600 ₪

 םש שי המ
 ו 4-ה לש הנכותה תליבח

 ןפרפרד רשאמ רתוי הכותב תללוב
 הנכות תברע יהוז - רדוב ילנויצקנופ
 םקלח ,םינווגמ םימושיי הליכמה המלש
 םישדח םקלחו םירפושמו םישדוחמ
 שדחה ומשב וא אשוסגקסהה .ירמבל
 רבעבכ עיגמ ,אסופ6הקש (יטהווהוותו זז
 תיטרדנטסה תרודהמה - תוהודהמ יתשב

 הרודהמהו .שרוד לכל םניח תקלוחמה
 תונכות המב הבותב תללוכה תיעוצקמה
 .יתופסונ תויצקילפאו

 קספז \\ונ פיפ

 ו 3

 ותסרגב ןפדפדה :אווקו(טש 440
 לא הלקו החונ השיג רשפאמ .תיעיברה

 דקפתמ וינפ לעו ,התומלשב .%60-ה
 .וימדוקל המוד .ןפואב

 רשייל אטופשאקט הכישממ וז הסרגב םג
 אטופשוקט א-ה תייגולונכט םע וק
 תונורתפ רוציל םיחתפמל תרשפאמש
 .תונוש תומרופטלפ ינפ לע :םימושייל
 םינוש םיטירסת יגוסב הכימתה הרבגוה
 םיטקפא לע הטילשה הרבגוה ,םישדחו
 תשרהמ םיעיגמה םיבוש םיטירסתו

 [.ןע63 0 צא 2.0) תינוציחה

 םישודיח ופסוותהו ג ימושיי תרבגה
 2 .':םיבר
 חוקל תנכות 5 1

 אטופטפק6 לש השדח ינורטקלא ראוד
 ראודה תונכותמ הברהב תרפושמו
 ןיב ,הזה הנכותה .תיבמ וניארש תומדוקה
 אוצמל ןתינ חוקלה תנכות לש םינייפאמה
 = ;תונוש טסקט תורוצב שומישל .תורשפא
 תטישב תועדוה תמתחהו .הנפצה
 ,תועדוהל םירטליפ ,ושגתו .5/אוןאוח
 תויורשפא ,תיכרריה הרוצב תוציחמ רודיס
 םישמתשמ לש שומישב הכימת .,שופיח
 םיעובקה םיטרדנטסה לע הרימשו םידיינ
 יבתכמב 111%1.-ב שומיש תורשפא ומכ
 ,ליעי תובותפ 'רפס ,ינורטקלא ראוד
 רחא שופיחו .ןוימ ,ביתכ תואיגש ,תקודב
 .'וכו ראוד תועדוה

 תנבות יהוז ו 0118
 ןוידה .תוצובק "יתורישל השדחה .חוקלה
 הטילשה תא תפפוה הנכותה .טנרטניאב
 תנווגמו הלקל :חלשנהו לבקתמה .עדימב
 ףותיש תא הריבגמ םַג וז הנכות .רתוי
 אסופשוקט לש תושדח יתרש םע .הלועפה
 תרשפאמ ,תומאות תונכותב 0

 ,תוירשפא ןויד תוצובק לש הרדגנהו ןוימ

 םימורופב שופיח ,םייטרפ םינוידל השיג
 .ט/ווחט-ב האירקו םיבחרנ

 הנכות יהוז !אטופסוקש (0 שש
 וניארש וזל המודב 111. יכמסמ תכירעל
 הרפוש וז הנכות .אטופטהקט (6[10 3=ב
 תורפושמו תובר תויצקנופ הליכמו הברהב
 ,ימיגפ תויא קדוב תללוכ איה .רתוי
 הלק תריציב ,םחוק וחש כזטק=ב תכמות
 תורשפאב ,ךסוחק|הוט< ,תואלבט לש
 .דועו עוטפ-ו-ב ידיתע שומישל

 הב . ות :אטומטוקש 0
 ךרד םיילוק םינויד להנל תרשפאמה
 תכמותה תימינפ תשר ךוד וא טנרטניאה
 הדובע תרשפאמ ףא הנכותה .ךכב
 .תנמ לע םינוש םישמתשמ יב תיפותיש
 :.תשרה ךרד אתווצב דובעל

 ,ראוד םע ףותישב תכמות הנבותה
 ךרו הינמז וב הדובעב ,יִמָגיִד 1;-ב
 תרבעהב ,ילוק ראודב ;תוגוש תומרופטלפ
 הדובע תורשפאב תאז לכ = דועו םיצבק
 עומשל תורשפא ךות [1|- כוטק!6א-ב
 :ןופלטב ומכ) .תינמז וב רבדלו

 םש םיאור חמ
 רשאכ 20 םימש וילא ןושארה רברה

 אוה שדחה אטז80806-ה תא םיחתופ
 אל םא .ןפדפדה לש רפושמה קשנמה
 ןיב תינוציחה הרוצב יוניש לכ וניאר
 הסגמ ןאכש ירה ,תישילשל היינשה הסרגה
 תונשדחה תא תוארהל םג אטופסוקט

 ותוא רומשל אלו ץוח יפלב יונישהו |
 .דבלב םיעלקה ירוחאמ

 ןושלבו לקנב ןאכ ןיחבהל ןתינ
 'הטקנ וב וקה ירהחא בקעמב והטעמה

 אטו םג .[₪3-ה םַע טפוסורקימ

 םילמס לש ןונגסה ותואב תשמתשמ
 םהילעמ רבוע רבכעה ןמס רשאכ םינתשמ =

 ,רבעב ונלקתנ םהב .םירחא םינממסבו
 תולועפ ועצבי םימיוסמ םירותפכ

 רותפב ,לשמל ,םינוש םיאגתב תונוש
 ותוא השעמל םה פוסק=הו ₪0 ה
 ףחה רשאכ הנוש הלועפ עצבמה רותפכ
 לא תולעל םייס רבכ אוה רשאכו ןעטנ
 תברעמ לב ,השעמל .ןפדפדה ןולח
 תנמ לע התנוש ןפרפדה לש "םירותפכ"ה
 לק רבעמ רשפאתו ,םוקמ תוחפ סופתתש

 ידכ.ךות םינושה םירותפכה יגוס ןיב
 .רבכעה לע .תחא הציחל

 םירשפאמ המידק-הרוחאה יךותפכ
 םדקתמ וא רווח התא תבותכ וזיאל תעְדל
 דחא ףד רזוח התא *כ תונייצמ קר אלו
 רותפמ וניה שדח רותפכ ,המידק וא הרוחא
 יעונמל הרושי השיג. רשפאמ רשא שופיחה
 ,צסס ,םאסווט .א1826|]!המ :שופיחה
 םג וניאר המוד רותפכ) 1.ע008-] ןח(
 הסרגה לש אתיבה תואסרגמ קלחב
 םא רורב אל ךא ,ןפדפרה לש תישילשה
 .(תויפוסה תואסרגה לכב ללביי רותפכה
 שדחה קשנמה יכ םכסל ןתינ ,ןפוא לכב
 תילאוזיו הניחבמ דואמ םישרמ אוה
 | .;תינונכתו

 6 .דבוע הז ךיא
 אל רופיש ותיא איבה קשנמה רופיש

 םע .ןפדפרה םע הדובעה ןפואב לטובמ
 = ד תובר תוניחבמ ובעל רתוי לק וז הסרג
 רתוי לק אוה תוינמיס לש לוהינהו רומישה
 .תואסרגהמ ורמשנש תוינמיס ללופו
 דיחי רותפכמ שיננ לכה) תומדוקה
 תושדחה תופסותה ןיב .(ינשה 00וז-ב
 . "נמיה קלחב ןטק וו אוצמל ןתינ
 לא ליבומ רשא ,ןולחה לש ןותהת
 ,ףארד) ןפרפדה לש .םירחאה םימושייח

 -.תא איצוהל תינ וירכו ווד תוצובק
 רותפכ תציחלב ומוקממ וז =ה-
 ..ךסמה יבחרב הניפ לבל וזיזהלו

 = | םיעלקה ירוחאמ
 םיכלוה ואטט ירתא וא 11111. יחתפמ

 תוביס כל שיו ה .ןפרפדב בהאתהל
 , :תובר

 הפימתה ,הנושאהבו שארב

 הוי ו

 יכ םא ,הרבגוה :קושב םינוש קווופ-נמא-ב
 ןפדפד םילבקמ וגייה תרחאו םלוכל אֶל
 .וסמועב דומעל לגוסמ וניאש םוצע לדוגב
 ןּוחראוז. יגת לש לטובמ אל רפסמ ףסוותה
 5116 5006ב- הכימתל ףסוגב םישרח
 יךי לע ורצונש ו ןטטודה :תויוותו
 שרחה ןפדפדה הל רבעמ  .טפוסורקימ
 םיחתפמל תרשפאמה השדח תיוותב ךמות
 ינפ לע טקייבוא לש קיודמ םוקימ רידגהל
 יננכתמל ,תיתועמשמ הלקה וזו ,דומעה
 .םיפד

 הָמרגה לש יזברמה גשיהה ,ןפוא לכב
כימתה תא קפסל תתלוכיב אוה תיעיברה

 ה

 יפ לע .םויכ הנכות לכל תילמיסקמה
 םיבורקה םישדוחב הרבחה תורהצה
 = 14-ל תונושה .תואטחגה תאצל תורומא
 ו ו ,תונוש  תומרופטלפ
 < :תורחאו וא 2

 ווי

 |: ג
 שא עואו ןף .ג'ווגווה

 מ דיר אד | ד ] ור ווא |
 האצה [חקומ | ןישח מ ו 1 508 ו |

 6 סאווטאוסגזסהא םווסואסהפו 5 הושסו =טאשתסאאו וזצ

 כ א טווח וכתוכ וכ [ירמוט- וואו וז
 . | הוקפז זמ הימ וידיאו

6 590 ] 

 1 ןזע .הפפופנו כ

 ןשי | :ושצמ ידה"

 אופב ו הול | 1

 וז

 4 הווה" 8- 1 ופעם קו
 | ל ₪ ד 5 כז ₪ הוקי 5 ועור 8

 11 , חב ה קיפוופורכמ פור םויחפו , ככומר
 ו תכעפ וגו !חמו ב וורכוהומ שכוח ומתורב פנ

 | ההווטמויכה [יי!ממ 5 0 ןכמ|כפוו < ו הת יח
 ור ולב ור ו

 . 7 פויר וו ההווה כ רולס

 משה כמ נכה 5 ןכוורפ כ יכווסו' ימי
 רדר ו



 א\*
 ינולא-ןוסח תימע :תאמ 7

 תשרה לע םיקחשמ
 לאיצנטופל ןטק בוח

 יפ לע תושיגה תריקסב ונלחתהו אשונל תונושה תושיגה ןיב ,םינושה םיקחשמה יתוריש יקפס ןיב ונחבה םדוקה ןויליגב
 .הנומתהמ קלח דוע םילשהלו הריקסה תא םייתניבל םייסל ידכ וז המיב לצנא .תירבה תוצראב םילודגה תורישה יקפס

6 
 ישילשה תשרב קחשמה יתוריש קפס

 וניה תירבה תוצראב ולדוגב
 ,1תקהק6ש ₪0 ה876% תוותא

 וווזק: שיא רש .קהזחשפסה|ותט.6סמה)

 רגובהו בחרה להקה לא ןווכמ הז תוריש
 .ולא םיתוריש ינתונ לכ ןיבמ רתויב

 אוה 5חקגקש ,םילודגה תשולש ןיבמ

 ידי לע דסונ תמאבש דיחיה תורישה

1 

 רבדל יוכיט ןיא) תיתימא םיקחשמ תרבח
 ידי לע דסונ אוה - (ץראב המוד
 םיקחשמ תינרציכ תרכומה ותוטזְקוהצ

 4 ונהנו - |[ 001801 כפופות ]

 ₪ ו ן ומ וא טח" ה ואו

 .רפנ| |! ו פיתה בא ו

 לש תירקיעה היעבהש אלא ,הליבומ
 תדרפנ תושיי התויה תורמל) וז הרבח
 תורבחש איה ,(!הוטזפ!גע-מ ןיטולחל
 הנממ עונמל תולולע תורחא םיקחשמ
 תורחתה בקע ןהיקחשמב שמתשהלמ
 םיקחשמה קושב תמייקה המוצעה
 .ימלועה

 לע וססבתי םהחעגש6 ,ןפוא לכב
 םיגתומה .ש

 לש םירכומה
 ומכ !חושזוגהא 1

2 1!68), 

 .,אשמש זו
 םט5שס6הת[

 .דועו [

,= | 

 ןצסו א אך א

 תואיצמה תניפ

 456ו||-ה םלוע <

 וזו: וארא 10350 . סם 2 |

 תקיפרג ינפל םיבשחמה םלוע

 ינמיסמ בכרומה בתכב ףוצר היה ואדיווה

 ויה אלש רמוא אל הז לבא ,501[-ה

 לע הז רתאב ץיצהל קר קיפסמ .תונומת
 לש םירכומה תוארמה לא רוזחל תנמ

 תיראניבה 1[456-ה תונמוא .םעפ

 .לודגבו תרזוח

 טימניד רתא -

 וו: וואו .השונסת8 .טסח/ -!!ו/0501ה .ה!וחו

 רתאל רושיק ןאכ אצמת םוי לכב
 םירתאה לכ תאו תשרב רחא בינגמ
 .תפלוחה הנשב ורצונש

 ןיינעל הלאש
 זא' הבתכה תא יתארק" :רונג ודיע

 .חלאש יל שיו (67 זיוו) 'תויובזה הפיא
 הנושארה הסרגה תאו הנכות יתבתכ

 םידכמסמב .חקששטהת6-ב יתצפה

 הז ןיא יכ יתבתכ םיפרוצמה
 תרתומה הסרג אלא ,"1'וג!ו6 1301 הוה"
 .יונישל הרוסא ךא הצפהל

 תויוכז תניחבמ ,ייתויוכז ןהמ .א

 ?םירצוי

 "א[ושזיטשס[[" תומשה תא יתנייצ .ב

 וו םאה ,םימעפ רפסמ "אסח(סה"-ו

 ?הריבע

 תויוכז לכב קיזחמ התא ,השעמל .א
 םצע .תרציש הנכותה לע םירצויה
 םניחב הנכותה תא תקליחש הדבועה
 ךל שיש תויוכזהמ םואמב התיחפמ הניא

 םושב תונשל ןיאו תויה ,ךיתוריצי יבגל
 םא אלא ,[וטשואגזשט תנכות םג הרוצ

 .תאז תושעל רתומ יכ שרופמב בתכנ

 ,דחוימב יתייעב וניה הז אשונ .ב

 ריכזהל חרכהה םייק םיבר םירקמב ןכש
 םירצומ וא תורחא תורבח לש תומש
 ,תרבודמה הנכותה תמאות םהילא ,ןהלש
 ,אותשש אפ 95 ,2 :ןוגכ

 .רכו צטופסגק6 וטווטווטז

 שמתשהל ךל רוסא ,תאז םע דחי
 תנמ לע םירחא םירצומ לש תומשב
 ןתוא תולועפה תא ראתל וא םיגדהל
 תועדוה .עצבל תלגוסמ ךלש הנכותה

 לבת יאלפ תעבש <
 וז: כח הז .טו .םו עקום ו

 םיגצומ קיתעה םלועה יאלפ תעבש
 .רדהו ראפ בורב ילאוטריווה םלועב

 םימוצעה םיאלפה ןיב שולגל ןתינ תעכ
 קיתעה םלועה יבחרב םירוזפ ויהש
 .בורקמ םתוארלו

 םיניזגמ

 טנרטניאב םייחה -

 תו ושיאוא . כט טז

 םייחה לע יטנרסניא ןיזגמ
 ,םיניינעמ םירופיס ללוכה טנרטניאב
 ןוכדעו םייפסרבייסב תונוש תויושחרתה

 .ןאכ לכה - םינורחא םישודיח לע

 ומכ תלעופ ילש הנכותה" ;ןוג
 ריבסו תורופא "אצטודסת +(טומתווה יז =ה
 .קוחה ןחבמב ודמעי אלש חינהל

 תונכות ןומה אצומ ינא" :דודשאמ .י.ג
 ןהמ ימ תא ,א1ו-ל וא 1₪6:-ל תונוש
 "?דירוהל יאדכ

 םישדקומה םירתאהמ רכינ קלחב
 יבגל םינוש םיגוריד םימייק תונכותל
 ללכ ךרדב .תונושה תונכותה תוכיא
 ישמתשמ ןיב רתוי תוצופנה תונכותה
 ןורתי - רתוי תובוטה םג ןה טנרטניאה
 טנרטניאב תוצופנה תונכותה לש ףסונ
 הכימת לבקל תורשפאב םג יוצמ
 תורישה יקפס לש הכימתה יתורישמ
 הנכותב שמתשתש הדימב .םינושה
 יכ חינהל ריבס ,תרכומ וא הצופנ הָניאש
 ולכוי אלו התוא וריכי אל הכימתה ישנא
 .הלקת לש הרקמ לכב ךל רוזעל

 םעפ לכב .חיעב יל שי" :רצלז ןנח
 וא אפופשגק<-ה תא תתופ ינאש

 תא םושרל ךירצ ינא תצק!סו6י-ה

 םורגל לוכי ינא ךיא ,שדחמ המסיסה
 "?רמשיהל המסיסל

 התא גויח תנכות וזיאב ןייצמ ךניא
 ריכזמ התאש היעבה ךא ,שמתשמ
 תומייק .\וחסואפ 95 לש ןגייחב תמייק
 הנושארה ,היעבה תא רותפל םיכרד יתש
 טנרטניאהמ ץבוק לש הדרוה ידי לע איה

 =-חוהָחַהקוִח <

 וו -/ יאואוצ .6סח| | 6

 ,תוניינעמ תובתכ ואצמת הז רתאב

 ,םלועב תויושחרתה לע בר ערימ
 לע תושדחו תוריקס ,תוליכר
 .םניחב לכהו - םלועה לכמ םיאטירבלס

 וח8[-א -

 11: ורוהא | בח 1332

 תואיצמל ןוימד ןיב תולובג שוטשט
 תוחפ הז ,ןמז לש םיירותסמ םיבחרמב
 .הזה דחוימה ןיזגמב אצמתש המ רתוי וא

 אוהו טפוסורקימ תרבח הרצי ותוא
 ולש הצרה ידי לע) קא 046 :ארקנ
 .והיעבה רתפית

 םידעצה םיברועמ היינשה ןרדב
 :םיאבה

 חול* - "תורדגה" - "לחתה"ל שג .א
 ."תואמסיס" - "הרקב

 ןמסו "שמתשמ ליפורפ"ל סנכיה .ב
 םילוכי םישמתשמ" :תורשפאה תא

 .רושיא לע ץחלו "...תישיא םיאתהל
 תא לחתאל שי הז בלשב .ג

 .שדחמ רווה(

 שדחמ הלעת \שווהסאש%-שכ .ד

 "תונולחב המסיס תרדגה" ןולחה עיפוי
 תא ריאשהלו 1!:טחוווח6 אלמל שי -

 .קיר המסיסב םוקמה ראש
 שי תשרל גויח לש האבה החיתפב ,ה

 "המסיס רומש" תורשפאה תא ךופהל
 .הנימזל

 תולאש ,תובוגת לבקל חמשנ
 :=-ח₪₪1!-ב תועצהו

 ונתבותכב וא ,ווחוטז או הגחו חט[

 .הליגרה



 גלפ רוא :תאמ

 תא עומשל םכל ןמדזה םימעפ המכ
 "םכלשַב ושעת םתא המ חארנ" טפשמה
 / הנכות תרזעב  ,ןֶכָבּו /"7...םידלי ויהי
 ,רוציל תונמדזהה םכל תנתינ וז השדח
 .תורוה תצק תווחלו םייתוכאלמ םייח

 קחשמ.ןיב בוליש אוה א מ דטא מב
 םינעדמ-.לש םחותיפ ירפ ,הָנָבּותֶַל
 ףדר תצירפל ואיבה .ףשא ,'גירבטיגקמ
 עץ 6ז[.ן[6=ה תיינולונכט תועצמאב
 תוילאוטריו םייח תורוצ םייקל תרשפאמש
 איה תנכותה תאצ םע .ישיאה ,בשחמב>

 סרפב התכז'ףאו ימלוע ט!הלל הכמה
 ./ ,יתרקוי ח:!מוא לניבה !חאואו \ =
 .היצלומיס/הלועפ יקחשמ לש הירוגטקב

 םירוצ! רועיל איה הנכותה תרטמ
 םימוהַש םינרונ םיארקנה םידומחו םינטק
 טרסהמ הבוטל רוכזה) "ומזיג"ל תצקמב
 ,לךנל ,םתוא ליכאהל םכילע .("סנילמרג"
 יתאו םתוא חפטלו ךנחל ,עשעשל
 .םהיאצאב

 יח םירוציפ"םירק פתמ !םינרונה
 תונ קחשמה תליחתב .רפה לפלס
 ₪ תואצמנ הב הרגְדָמהְוַת

 " לכב .קחשמה תא םיליחר 8
 כא ילעב תיגרונ וא ןדונ %

 ,םהל"םיידוחייה םכיל

 " .ונלש ןושארה ןתונה תא,םלועל םיאיבמ
 םירוצי םניה,םעבטמ םינורונה

 =-גגא .תמיוסמ הציבב הריחב תועצמאַב

 םה .םייתורבחו םיינרקס ,םייתודידי
 תואיגשה ךותמ טמצע תוחוכב םירמול
 תולועפ עצבל םילגוסמו ,םהלש תוחלצההו
 לע ץוחלל, ,םירבד םירהל ומכ תויסיסב
 .'דכו םיצפח

 \ םתוא ודמלת ,לןפאל והמלוש רחאל
 [ ףשקתל ולכותש,דע ומדקתת ךכו רבדל
 רחאל .תילגנאב םיטפשמ תוצצמאב

 וליחתי םה ,תורגבה ליגל ועיניש
 ואיביו ,ינשה ןימה תונב/ינבב ןיזנעתהל
 "טיטנה תא ואשייש םישדח םינרונ םלועל

 .תלשושה תא וכישמיו םהלש

 ,ָהיבלא ארקנ םינרונה םייח וב םלועה

 רקבל ןתינ.םתב-םיבר-תומוקמ ליכמ אוק

 ,םינרונל ףסונב| .םינכוסמ/םירוצי "שוגפלו
 ןן םהש ,םילדָּפרג היבָלאב םיבבותסמ
 םיצעה לע םייחה םירוצי לש םילא

 םמע םיאשונ םג ללכ ךררבו היבלאב
 .תונכוסמ תולחמ

 תועש 15-כ םיפשמנ ןרגנ לש וייח
 תוקני :םיבלש (5-ל םיקלחתמו ,קָחשמ
 40 דע 20\ תודלו>אתוקד20 רע החיל)

 אוָה םכדיקפת
 םילחנרגה ינ

 :תונכ

 ,םתוליעפל ב
 רפסמ תרזעב] עני

| , 4 
 ,כאהפ תולחמ 3

 תא עובקל ןתינ הב "םילעבה תכרע" תא
 ךיראת .תא םושרל ,םינרונה לש םמש
 םובלאל םהלש תונומת םלצל ףאו םתדיל
 תכרעו תואירבה תכרע תרזעב .יתחפשמה

 לש םתואירב רחא בוקעל ולכות ,ועדש

 ךרוצה הרקמב תופורת םהל תל ;םֶכָנ
 םבצמ ,תיחומה םתוליעפ תחא"בוקע
 ורזעיש םפוגב םינוש םיביכרמו ישפו
 .החפשמה תא חיבשהלו רפשלםכ'

 תועטב ובשחתו ,עגרל אל ףא ועטת לא
 עגרב ."קחשמ לכה ךסב:,אנה-התיה13ןתש

 ןושארה ןרונה תא םלועה ריוואל ואי 1 תש
 םיכפוה םתא הציכ תולגל ועתפות ,םפלש
 תא ליכאהל םיסנמה םינטק םיִדוהל
 גואדל ליחתהלו ותוא עשעשל ,םקןָנית
 ינא ...ןכו ,ךסמהמ םלענ אוה עתפלשכ
 רשואמ וגגומתתש םכל חיטבהל לוסי
 .רבדל דומלל ליחתי אוהשכ

 "רומשל" םכל תרשפאמ םג הנכותה
 ריבעהל ,ןוטילקת יבג לע "םכידלי" תא
 םינרונ ילדגמ ןיב וא םכירבח ןיב ותא
 דחווַמקהתא"ךהד-םלועה .יבחרמ -םינוש
 םג ףלדה התנאב) טנרסניאה תשוב

 !םישמתשמ לש םינָבְַג םכריעל .ריבעהל 2 ו"
 תא:ביִתְרהְל םישרח םיעזג רוציל :םירחא < 2

 | ,יותכלממה א
 6% םע ץוגאד |\!או| 60 שרוד' שחשמה

 תוריהמ -0מ=+סא] -ןנוכ .,הלעְמו :ןורפוזהה- |
 ידכ ,1.44%18 םינוטילקת ןנוכו הלופפ!

 תא ליכמה ףרוצמה ןוטילקתב שמתשהל
 .םכלש תודחוימה םיציבה שש

 רה רו א

 י גאב קר

 ו = 3ח ןעימ

 םעזה ינרוביצ - טחטדהו 4

 יומא .תוטתתשהנ ריפרוט םייקתמ 2טורב יאב

 םלועב םיכודגה המיחלה

 רייוצמ טדס םע המיחל קחשמ בלשמ םחשמש

 היפוסוליפו םוכחת הכוהו עשעשמ

 5טקפה 5דההפטפד 4
 לודגנ םירזוח םיקחשמה תוטלוא לש רהווה יפי

 ללחב ןשקא תקתפרהב ,יתיבה נשחמל

 5ק6ה 5זהמםד [וטווזשה וו דחס <

 תקוכי לע רנית ארגקה םיהזמ הלוענ קחשמ |

 ךלש המיחלה |

 דחפל רבעמ 4
 תינומ גהנ קיירד התא .21-ה האמה :ןמּזה
 תא קיפהל רוזעל םידרומה תוחוכל םייוגמה

 הידוקמ הוליקסומ .הטיחזמ הקיפרנ .הירפמיאה

 תוינוכט יצורמו

 פדה המהו.ו. 4
 ותרמכ הארנ אלק דועש ,בשיחוממ וחמגו קורוטמ

 [1 9 ומ:

 ₪ 61086 תויונח תשרב גישהל |

 | | .'יאח| ₪ | א 4:2 ו ל ו | 4

 הטווהאפ | 4
 ראשיהלו תודוקנ רוגצל ךוילע ובש םייחל קבאמ
 םייח טנש ישגא רתויש המכ םע

 דיקובור 4

 היצמינא בלשמה יביטקארטנא תואקקתפרה רומיס
 התנמו םויכטיח םינכת ןקפסמ .תידמימיתלת

 םייתסיפת םירושוק

 קפה 5דהפפד [:וסווזפה וו דעהפ0 +4

 תלונמ לע רגות ארוקה םיהדמ הלונפ קחשמ

 ךקלוש המחלה

 דיתעה ריעב זר +
 ןדימ ואדי יטרס ,םייביטסארטנא םיקחשמ

 .וסבור נד דשו בתכט םיירוקמ םידושו ןייננמ

 דזוח ןמטאב

 לוצהל ןמטאבכ עייס .תורצב תאצמנ םהטונ ריעה

 םיעטקנ וטיע בככו ןיורגניפה ינדוטיצמ ריעה תא
 ירווח ןמטאב" יעונלוקה טיהלה ןמ

 יונ ,ם"ענ םטסיסיסקומ נאב ,הצפהו קוויש

 .היישימחל "וע 149 7
 ודחא קחשע לש ריחמב םיקחשמ השימח ךל עיצהל הלו

 | ו: תורחבומה םירפסהו םיבשחמה תויונחבו ₪
 תופס 1771%4711:20.]0 קנכ יננ 11 תרנכ

 וחמ ינחשי

 הידנריק 4
 4%-נ טקווק .םימודר םינוקרדו םיקפא תורעי

 הביהרמ היצמינא ,םיסלח

 םערה יעונפוא 4
 םירעה תיברמ לע טלתשה ימלועה הגמאה ןונרא

 זע לש תשר קחשמב הכימת .םלועב תונושארה

 המודמ תואיצמ תדסק אות ,םיפתתשמ 8

 ווטאהא5 ווו 4
 יטסירוטוה ץודומב ךירחא םיפדור סימעתוז םירזייח

 ןמוה דגנכ קתרמ

 ו תילוח +4

 טיתלהו רכטה בר כע ססובמה בשחמ קחטמ

 ,סידירטא כופ תא קחשמ התא .םשוש יערנפוקה

 לט םתכימתב תוכול ךולע .וטל ןוורה לש טכ

 ןנוקרה תחפשמ ינבמ תולוח תא רהטלו םיימוקמה

 רזוח ןממטאב +
 גיצהנ ןמטאבקל עייס .תורצב תאוצמנ םהטונ ריעה

 םינטסב וטיע בככו ןיווגניפה ינרוביצמ דועה תא

 יירזוח ןמטאביי יעונלוקה טיהלה ןמ

 ו 0%



 ייפ הל ןגרומ סע תוחיש
 ,יללפה ןוחטיבה תורישמ 'ד ,רעס=ןב ןרע :תאמ
 .הנומש תיירקב םוירוטנסהמ 'ר םגו דסומהמ 'פ

 ונלברכתהו טחול ףרוח םוי הז היה
 לש השחהה התרידב ןגזמה לומ לא
 הטילחה איה םייעובש ינפל .ןגרומ |

 ,אל דציכה ,הרבעו ןג תמרמ הל סאמנש
 תעש התייח וז ,ךכ וא ךכ ,'ג ביבא תמרל

 ו
 ןכיה הלאשב םימי הזמ םידורט נייח
 ו - ה מ צמיג ו גמ
 לטבלו בתרמ-ןמזה ףצרב םירוח
 ףוסב .הלוכ האירבה תא (ןבומכ ,גגושב)

 ד א וג ו רש
 רו כ ו -טא כ  ב

 הלאשב הנומטש ךיומסה החנהה*
 הביס שיש איה" ל ו

 *.ףרוחה לש ומויקל תישעמ
 -ןיבהל השקתמש ,יבא לאש "זונ"

 :םהב תוריל ןתינ אלש םיאשונ
 יפל":,ןגרומ הרמא *?ןיבמ אל התא"

 :והשפיא ףרוח תויהל בייח ךלש הלאשה
 השעמל אוה ףרוחש הז רמוא ןרעש המ
 0 0 כ ב )| ב

 םינותנה תא יצא לכיע "?זארל*
 .תויטיאב

 והשמ שפחל ץיקה טילחה אל רוע לכ"
 ".הביפפב ראשנ אוה תושעל בוט רתוי
 יריב די שנ ג דש וי

 ץיקהש הז רמוא התאש המ ,יִתנְבהָי
 *.עיגמ אל ףרוחהש אלו בוזעל הצור אל

 *1קוידב*
 ונא" ,ןגרומ הנעט ",םיעדוי םתא"

 ".הזל רשקב והשמ ררבל רשפאש תבשוח
 .הדישל השגינו המק איה

 ו "ו ל
 "אל ץיקה המל*

 ליו ע בג
 .ינא ותעצה "?הדאתה*

 וירו יש מ" גיב כשש דד

 טיבהל ידכ גנבבותסה ונתשולש
 ו ב

 ] + .ונילא וכייחו תונטק תיב
 ,הלעמלמ 'םינכשה ונחנא .םולש*

 :ורמא םה " .לוממו הטמל
 .ןגרומ חרמא ".דיחפמ המכ*
 "שילי ין בפ יי יש יי דמו

 .ףסכ עבצב הצלוחו
 ." הקוזבהמ קשנ לספל לחה יבא
 אל 1 וםהמ דחא לאש יזידיגת"
 ו יב

 ב ,יתרמא *.הדָיחיהו תחאה*
 *.ךכש

 | "...יםל וניהוז"

 ההזמ אל דחא ףא" ,יבא קעז "!טקש"
 "ויבוקמ ימשר רושיא ילב רחא דחא ףא

 ו
 תמינפ דעצ אוה ,תועשהב הלילעל עקרה
 המירע םע ונלש רפורמה רדחה ךות לא
 :םיבתכמ לש

 םתאש רטקל וליחתה ונלש םיארוקה"*
 םילבלבמו:םיבתכמ יידמ תוחפ לע םינוע

 א ב
 מ מ

 תופיקת ןימב יבוק רַמא "ולבא ילב"
 םע ךוט בוט רשק ול שיש םדאל קר שיש
 .ןגרומ

 רי ]= יו מ יי
 ּ "?םינכומ

 .רחא שיאכ ונשארב ונהנה
 ,ונלָש קיתו בתוכ:,טר השמ ,בוט"

 םינוחחאה םישדוחב .תושעל המ לאוש
 ו רי מ ו יב =

 ב
 וליפא ,השדח הקפסא םיאצומ אל וירבחו
 * בוצימ תרבח ךרה אל

 הברה יד רבכ בוצימ ,:תרמא *.ןכ ,הא"
 םגו תויונחל םישדח םירצומ וקוויש אל ןמז
 יתייח .158-מ םישדח םירצומ ונימזה אל

 בילוא תרבחל תונפל םכל ץילממ
 םהש תורמל .םכרד ןימזהלו !050-553277)
 םירשק םהל שי 10₪-ו :453-ב םיחמתמ
 ולכוי םה דלואו ,תורבחה ראש םע םיבוט

 ,הזמ ץוח .ל"וחמ תורישי םירצומ ןימזהל
 הנשה י"מט רינרוטל עָיגהל לוכָי התא
 הרוכמ היהת.םש ותושדח רודמב:םיטרפ)

 ",םירצומ לש תלזומו הלודג
 בתכמ וישכעו" ,ימפוק תמש ?ויפוי*

 תייה המ לאושש:,ץכ היזמ .דואמ ןיינעמ
 ₪ "א מ | יו יש מ

 םיער אל םינקחש םה ,ותעדל .םיעמשוממ
 הלוע םדה םיללצורמב| לבא 0800-ב
 אבש המ לכ 'םיססרמ! םה ,שארל םהל
 ";תדרוי םהלש קחשמה תוכיאו

 ו ב יי
 וי ו ג ]ו ב
 םתילסחו םת'ךותח םיקחשמו 'םידיקפתה
 דיזי וב ור לב יבמ | = ו ו ו מ וא)

 םה םגו .תוריל, ןת"נ..םהב םג .הנמ דגנכ
 םילא קחשמב רדחוימב ,תומל םולופי
 *.םיללצוהמ ומכ ינלטקו

 ונלביק םיללצורמ לע בתכמ רוע"
 1 יי ה "0 מ יה

 שיו ,תנגוה אל דואמ םיללצורמ לש המזויח
 .םיסקלפר ירבגמ םע תויומדל םוצע ןורתי
 תא רפשל ךרד שי םא תעדל הצור איה
 *.בצמה

 ןויער יל שי" ,ןגרומ המישה ".ןוכ1 הז"
 !9-מ ההובגה המזויש םוקמב ;הזל רשקב
 הלועפה ינפל תולועפ יובירכ שרפתת
 הלועפ השוריפ 42 המזוי.המולכ ,הליגרה
 ןייצת 42 .2-ו 12 ,2? ,32 ,42 המזוי רדסב
 סונוב תולועפ 4 לבא 2 המזוי רדסב הלועפ
 ,(12-ו 22-ב רמולכו:2 ינפל ויהי ןהמ וצחש
 ו: ויש יג ין ש == רמולכו רמו דש 11

 ,6:לש המזוי היהת:רחא והשימל םא ,זאו
 שולשו וינפל תולועפ 2 ויהי דיהמה רוחבל
 לשמל) הווש הניא הקולחה םא ,בגא .וירחא

 ,!סונוב תולועפ יג יה וימי
 ו-2
 ".הירחא תנחפו הליגרה

 ,יפוק ךישמה ",לארה בקעימ הלאש"
 שפחלו 0 קחשל קיספהל הצור אוה"
 היזטנפ שיגרמ אוהו ,רחא היזטנפ קחשמ
 ול םיצילממ םתייה המ .רחא הבד םוש אלו
 ךומלל ןכומ אוהש .שארמ רמוא אוה םא
 *.ןיינעמ היהיש רקיעה ,לבה

 הצור התא םא* ,יבא רמא ",הנעא ינא"
 תוטישל ךתוא .חלשנ אל דבלב היזטנפ
 ₪188 וא .רוביגה ומכ תוילאסרבינוא
 ץראב םויה גישהל ןתינש היזטנפה תוטיש
 :ןה [בילוא תרכח ךרד בּוָהל)
 ומחול ,םגזוהגואה 001 0068 2 א[טה
 .שדחה אסו6חו5וז-ו

 השדח הטיש איה 0[ 00008 6 ]פה
 תמר ,תובחרה הברה הל ןיאש .תרכומ אלו
 וירה נמי מ ב
 לק אוהו עדומ ןומה ליכמ יסיסבה םיקוחה
 אוהש אוה ולש לודגה ןורתיה .דומילל
 ןורסיחהו ,.080-ל המודב קחשמל ריהמ
 תעלוצ הטישהש השגרה שיש אוה לודגה
 ומכ תיארנו ,תויטירק תודוקנ המכב דואמ
 .ןקיתו ץפיש והשימש הטיש

 לש היזטנפה תטיש איה :ת]והשה
 רבודמ .תטרופמו הקומע איהו אפ
 םיקוחה רפסו יידמל .תיטסילאיר הֶטישב

 תו ו
 אוה לודגה ןוותיה .(תוגרד-תונורשיכ
 לכ'ומכ הלועמ וניהש הכרעמה םלועב
 דה ו ה מ רו
 םידעצה תטישב אוה ןורסיחה .תידוחייה
 ל 4 תי יו
 .'וכו 8:תויבוק המכ דוע ,10: תויפוק לש
 לש רחא רפסמ אוה 12 חעצ ךכל רבעמ
 ,תופסונ 4-ו 8 תויבוק המכו ו ו
 .ןגלובמ תצק רוציקב

 תא תמאותה הסישה איה! וותאק
 הי י-ם תו ב ב מ ו
 | ל )ו ,םיסקמ
 תטישב .הבודמו יידמל הובג םזילאירה
 .שומישלו תדימלל החונ תוגרה-תונורשיכ
 המיהדמה הכרעב אוה לודגה ןורתיה
 תורצק תואלבט םע בלושמש םזילאירבו
 לבגומ רפסמ שיש אוה ןורסיחה .תוחונו

 1% שדי ו ו ו יו ו
 רו ו וין

 - םזילאירה תכלמ איה תפוח הפוטז
 קר אל ,רתויב תטהופמה הטישה יהוז

 תטישו קחשמב תויורשפאה ) תניחבמ
 תומכו תומדח קמועב םג אלא; :,ברקה
 התא חתוא תומדה לע ךל שיש ערימה
 דואמ םיבחרנ םיקוחה ירפס .קחשמ
 ו רב
 * לודגה ןורתיה .םישחל 2,000-מ רתויו קשנ
 שיש,םוצעה טוריפבו הוָבְגִה םזילאירב אוה
 ןהו חיתונורשיכ תניזחבמ ןה ,תומדה 'לע
 הרבועב\אוה ןורסיחה .ישבי עדימ' תניחבמ

 ו ו
 הווקמ ינא ,והז .דואמ דע הב -ףשפושמ
 וע ונילא תלש אל םא .ךל יתרזעש
 - *,בתכמ

 ו 8 "?קיפסמ הז"
 וליחתת לבא" ,יבוק בישה ".םעפהל"
 ו ב ומ
 2 ו מ

 וןגרומ תא יבא לאש ",קיפסמ הז םא"
 ."זסובה מ ור כ

 :יתלאש "?סובה ימ
 ו ו

 !עשורמ ךויחב היתועבצאב
 ל



 םריבא ןרע :תאמ

 | ו רו
 ומסרפל ונטלחה דיימו ןויצל ןושארמ
 יתשעל הווחמכ בתכנ אוה .תישאר הבתככ

 ו-2 -ע-ב 3-3
 ...ירמגל השדח הקתפרהל ונתוא חקולו

 "וםישנא ןוילימ עבה ןאכ שי ןטפק*
 ימ ררבא ינאש הצוה התא" ,יורט הננולתה
 "?אכודמ קוידב

 רמא ".רשואמ היהי תווצהש הצור יִנא"

 .דראקיפ
 תנחתב ונחנאש תחכש בוש .דקפמה"

 ותוולשב הטאד ל ריכזה ".תיחרזא ללח
 ,הליגרה

 המ זא" קדל/ןאד רכזנ ".ןוכנ ,הא"
 ".הפ םמעשמ ארונ זתושעל רשפא םצעב

 לַע תדרל תמלל תושר שקבמ ,דקפמה"
 .תוימשחב ףרוו שקיב *,בוש רקא'ג

 .דראקיפ ןטר *.תיחדנ השקבה"
 וליפא !דקפמה ,חריק ךכ לכ אוה לבא"

 .ףרוו ןנחתה "!חצמה לע ול ןיא טמק יצח
 ל מ יו

 רשארק רוטקודו החתפנ (0(28:-ה תלד
 ,הינפ לע ג ₪ | "ו ביי = |

 חום ירה ו ₪ | ו בר נים יעי] ש

 .יורט הל
 האפורה התנפ "ןטפק ...יפוי ...ןכ"

 .דראקיפל
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 ב מ
 ,תונבצעב האפורה הרמא ".קול ןא'ז"

 לכ יילא אב יאופרה תווצהש יל סאמנ"
 שמתשהל קיספאש שקבמו עגר
 םה המ לע גשומ יל ןיא .םיצירממב
 ו יי בי

 *".םהב לפטל תכלל שקבמ ,רקפמה"
 .תטטור ותבג ,ףרוו שקיב

 .ןטפקה רמא ".עגרית ,ףרה רמ אל"
 ץחל אוה .וידמ תא רשייו ואסיכב בשייתה

 "האפרמל דראקיפ* ,ולש למסה לע
 ו א

 ודי ףכ לע ןוהמיתב טיבה דראקיפ

 "מ ו מ יי בב שב
 .ןבומב ,הבג

 :.ןטפקה לאש "זרי"
 ,האפרמה וז" ,דיה התנע ".ןטפק ,אל"

 "תהשמ תיצר
 רמא ",בושח אל ,םולכ .אל ,הא"

 .תוריהמב ןטפקה
 ",ןטפק ,ררסב"
 .םיטבמ ופילחה רקיירו ןטפקה

 הרירגשהו תלדה החתפנ עתפל
 ים יה מג ג יל
 ,ןייכבתמה הלוקב הרמא איה ".ןטפק*
 "תששוח דואמ ינָא

 הל הרמא ".תששוח תאש השיגרמ ינא"
 לו"

 יי יו וג וו

 דוע הליחתה" ,םהינשמ המלעתה ןלד
 שולש עברא הרזגב םיללצ תפקתמ

 "!םויתש
 *ו!המודא תוננוכ" ,ואפיכמ יו

 יי ו ב
 .הרק אל םולּב
 .לובלבב ףרוו לאש "?םיניגמ וליא"

 א ב ו ו ה ו
 דו ו וישי יי יב ובו רבי רקייר רמא

 *.הזכ סקלפר ןימ היה
 ג ב ו

 .רקייר תא תנחוב הלחחו רהרוקירטה

 ,רדרוקירט הל היה םא ,רמולכ
 שוד שי ןטפקל*

 לע תולעל םיכירצ ונחנא" .ןלר הנייכבתה
 ".ןבלה בכמה

 .וובב דראקיפ רמא *תזה האטורגה"

 "יפרוו וליפא הל ןיא
 "יא ונל םג" ,הטאד ןייצ ",דקפמה"
 ךשמב ןטפקה תאו לקש "...םממה"

 1 יהל ו
 "י'נרופאלל רראקיפ*
 .ידרו'ג הנע ?ףטפק ןכ"
 "תלש דיב השוע התא המ ,יררו'ג"
 "?דק פנמה"
 .פרוו יעונמ ךירצ ינא ,בושח אל"

 "!ףוחד
 רוכ תא יחאצמ קוידב אל ינא ,דקפמה"

 ג 1 יל =

 הצור ןמזה לכ תילעמה .הסדנה תא וליפא
 ".םירפסמו םיעבצ הל דיגא ינאש

 "ופרוו םיכירצ ונחנא .הנשמ אל הֶזפ
 .ידרו'ג םערתה "וזֶטפק לבא*

 ו
 "...השולש ,םייעובש"
 ו ו ו מ
 .ידרו'ג רעסנ "וו ותזהמ"

 מ "שמ יי ממ ו ה | ב |

 = ב
 יי וכ מ יו

 תכלל לובי ינא" ,הטאד ןייצ ".ןטפק"

 . ףש

4 
 = *תל רוזעל

 ו רמא 0 6 1 50"
 | ,הרקבה הוב -2 הטאד <

 על םדקתה אוה  עתפלשבכ תילעמה רבעל
 7 ו | כב
 ו תונחהש הל הארנ ₪ וטאד רמא

 וב טיבה .הטאד לא בבותסה שוק *.החותפ
 וג | רשאר' תא הנפה ,הנושמ הרוצב
 .תכש תמאב אוה ,המהרתב :החקפנ וניעו
 תי ימ

 עמשנוריקה' / תוריהמב בבותסה אוה
  הטאד לא בבותסה רירגשה .'פזזז' לוק
 ו .תינשב

 אוה "₪%₪54 הדות א %8 50%
 .עבצב

 ו ב
 "תהשמ דועב ךל רוזעל

 .| רוהק 07 יו קרה
 ו ו
 םשמ שלגו שוק םערתה "5% 68

 .הטאד בשח ".!הזתטוווהש"
 ללחב ידרו'ג לש ולוק עמשנ "ןטפק"

 אל התא .פרווה יעונמ תא יתנק תה" ,רדחה
 "!ךיא ןימאת

 .דראקיפ ותוא עטק ."קפרי ,ופוי ,ןכ"
 הנפ ,וירמ תא:השיי ,ואסיכב בשייתה אוה
 = ו רי רש
 ו ו

 ".דקפמה עבקנ לולסמה"
 .תרכומ העונתב ודי תא םירה ןטפקה

 ,ודי תא דירוהו זירכה אוה "!![בושושס"
 יעונמש ןמזב הדער המוצעה הנחתה

 תא ועימשח הלש םירידאה פרווה
 תוריהמל 'התוא וקינזהו ,'פווווווו'ה
 .םיבכוכה ןיב תפרוטמ

 עגר ותואל דעש תויראבגימה תוניפסה
 הב וטיבה הנחתה ביבס יתנגה לולָסמב ויה
 .תמלענ

 ןטפקה זירכה ".התיבה םירזוח ,בוט"
 הציפק רעש וחתפ תוניפסהו יראבנימה
 ל 1
 ו א ]|

 .יתימאה ללחה לא םיללצ תניפס הצפק
7 

 .הלש םידיחפמ דואמהו םייקנעה
 ,הרזגל העיגה ןוליבב

 ל ו ו ב
 ףוסאת !םתוא ףיקתהל ונלש תונמרזהה
 ".םחוא דימשנו םיטאפלט

 ו ו ו
 לש ישארה וצה לש הרפה יהוז"
 םתיא רשקתל :הסננ ונחנא ,טילפראטס
 גו וו יי יג

 רשארק הרמא "...קול ןא'ז לבא"
 "וטילפראטס הפ ןיא ירה" ,תוימומרעב

 הזמ ץוחו ,ךירבדב הדוקנ שי .םממה"
 רקייר םירה "?םיטאפלט לזאזעל הז המ
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 " ו ג

 .ןטפקל יש
 ו פי "של תי ב ריש
 ,ולש הרקבה גצ לע ןברנו 7

 ץפק "!םיניגמ הלעה !המורא תונגוכ"
 םלוכש הארו עגרל ענגרנ אוה ,רקייר

 .הנושמ טבמב וב םוטיבמ
 טקשב רזחו רמא אוה ".בושח אל .הא"

 .הבג םירהש ינפל/אל ואסיכל
 ףרוו קעצ "!!!תוריל םידמוע םה ןטפק"

 ,הקינאפב
 ול הרמא ".רעסנ התאש השיגרמ ינא"

 .עגורב יורט
 ךל סינכא ינאו וזכ תחא םעפ רוע"

 תדעוה ותבג ,ףרוו התוא ריהזה "!תחא
 רו

 7 ו ו | יב ופגש
 .ןטפקה

 ו
 ,ומרוה םיניגמו ואצי

 ודי ףכמ ידרו'ג לש ולוק עקב ".ןטפק"
 .דראקיפ לש

=." 
 יב יג ו ג גול נשא

 "...ןימאמ תייה אל
 התא .ידרו'ג טקשב בש .רדהנ ,ןכ ,ןכ"

 "השק הדובע ןאכ םישוע ונחנא ,עדוי
 לש ודי ףכ התנע "...רקפמה החילס"

 .טקשב ןטפקה
 :המ לכ לע תוריל הלחה םיללצה תניפס

 הענכנ רצק ןמז רחאל ךא ,הילא ברקתהש
 הלהצ .הקפורו הילעש תוחוכה תומכל
 .החמשמ ודקר םלוכו רשגב הלחה

 השיגרמ ינא ,החמש השיגרמ ינא"

 לע הרכה תרסוחמ הלפנ יורש *.םתאש
 - ה םב

 .הבג םירה רקייר .ףרוו ךחיג הידוחאמ
 רשע ורצוג הנחתה לומש ללחב עמ

 תורוחש ,תולגהה וה תוניפס
 גצה רבעל ונפוה םיטבמה לכ ,תודיחפמו
 קר רפוהו רשגה לע ררתשה טקש ,ישארה
 .רקייר .לש ריתובג לוק ידי לע

 .הפלעתה ןלד
 .ןטפקה חווצ "![וש ₪1 %%ו1| ,ףרוו רמ"
 .רקיירב הריו רזייפ ףלש ףרוו
 רזחו ןטפקה ו .םוט ₪ גג "וש

 .ואָסיִכְל
 ₪ .הלמלמ הי ב רש יש

 | ""..השיגרמ ינא" ,הפצההמ
 ןיידע רזייפהש הדבועה תא לצינ ףרוו

 "הדיב

 ןייצ ".החא הָּכמב םירופיצ יתש"
 | .ןטפקה

 ול השרה אל דראקיפש ךכב רכזנ ףרוו
 והחדפ ,סעכב וב הריו רק'ג לע תדָהְל
 תייריח תא הריזחה דראקיפ לש ה?יהבמה
 ,רשארקב העגפש

 ,תינוגנילקב ףרוו רקרק "!'חאג*
 ילש תווצה" ,דארקיפ רמא ".לזאזעל"

 *...ינא ,.קרפתמ
 ירו ל גי צב ה ו יי מ

 ו יו יל ה מו ממיר
 יד בי מ ו יי וי 11 פה |
 החוורל ומשנ םיעזנה לכו דראקיפ לש
 תוערפה אלל םהלש המחלמב וכישמהו
 גי



 ו היה ה

 7 7 ₪ תררוב םרשה

 יאכז יחצ :תאמ

 יקחשמ בהוא דואמ ינא ,ישיא ןפואב
 תואלפנ תא יתיליגש רחאל .םיפלק
 קחשמ תוסנל יתטלחה 160:16-ה
 ילייח - ומסקב יתיבשנש שדח םיפלק
 ,ינדיתע המחול קחשמ והז .ןברוחה
 הנהנ ינאו ,א146:16-מ דואמ הנושה
 היגטרטסא וב שיש םושמ רקיעב ונממ

 םיפלקהש תישעמה הביסהמ םגו ,ברקו
 .תירבעל ומגרות םיקוחה רפסו םייסיסבה

 ,דיתעב שחרתמ ברקה ןברוחה ילייחב
 - םימחול לש תוצובק שי ןקחש לכל
 ילייח תא ףקות אוה ןתיא ,היפונכו הרוכח
 תודוקנ רתויש המכ גישהל הרטמב ביריה
 לש םיבר םיגוס שי םימחולה דבלמ .םודיק
 ,תורות ישחל ,דויצ יפלק ומכ םיפלק
 ,הרוחשה הירטמיסה לש םישחל
 .דועו היגטרטסא

 קחשמב םישחל םיסנכנ ךיא"
 "לינדיתע

 קחשמ אוה ןברוחה ילייח
 קחשמ לַע ססובמ אוהו היזטנפ-ונכט
 .םיטנאטומה ינמוי - םידיקפתה
 דימעמה קחשמ ןונגס אוה ,היזטנפ-ונכט
 היירי תונוכמב םישומח םימחול ךתושרל
 םינושמו םינוש םישחל םיקרוזש תומלשומ
 םיסטש םיפשכמ םג ומכ ,םעפ ידמ
 עדמו היזטנפ ,רוציקב ,תושידח תויללחב
 םימד ץחרמ םע םיבברועמ ינוידב
 .היח תשומחתו

 יפלק םה קחשמב םיבושח יבה םיפלקה
 ,לאירפמיאו םידיגאת הברה שי .םימחולה
 (קינוטרבייסו לוטיפק ,זואהואב ,המישימ
 שי םדבלמו ,קחשמה לש "תונידמה" םהש
 הווחאה תוצובק .תודחוימ תוצובק יתש
 םיידיתע םינידאלאפ לש הצובק ומכ
 לכ .םיערה הירבחה םה ,רוחשה ןויגלהו
 םה ךלש הווחאהו םידיגאתה ילייח

 6%- 4(כ

 רוחשה ןויגלה ימחול לכ וליאו 'הרובחה'
 .םיקוחב לדבה שיש אלו 'היפונכה' םה

 ,ירי ,ברק :תונוכת עברא םחול לכל
 תושמשמ יריהו ברקה תונוכת .ךרעו ןוירש

 ,וירי) םיחווט וא וברק) םינפ לא םינפ ברקל
 םימחול לומ תוננוגתהל ןוירשה תנוכתו
 תומכ תא הווהמ ךרעה תנוכת .םירחא
 לש ותגירה לע חיוורתש לרוגה תורוקנ
 לע םלשתש לרוגה תודוקנ תומכ + םחולה
 .קחשמל ותוא סינכהל תנמ

 רוחש ףיטמ לש ץירעמ לכ ךא ,תוירוגטקל
 .תיללכ הירטמיס קר ליטהל לוכי

 תוללוכה תובר תובחרה שי קחשמל
 ,00!ק0ו!וא :ןוגכ) םישדח םיקוחו םיפלק
 זה טסה[עקפש-] .1חטטופווטמ, הז קטש

 ןוויכמ ךא ,תירבעל ומגרות אל רשא
 םימושר םיפלקהו םיקוחה לש םוגרתבש
 היעב ןיא ,תילגנאב םיחנומה לכ םיירגוסב
 םיפלקב םג קחשלו ןאבל וא ןאכל םגרתל
 .תילגנאב םגו תירבעב

 ןתינש תומישמ ןנשי ,תאז רבלמ
 םהל דעוימש דויצ ,םימחולה לע ליסהל
 תונווכ ומכ דויצ לע דויצ ללוכ)
 ,וקשנ ילכו רויצ לע תובשויש תויפוקסלט
 בר ברעו םהילע ןגהל םתילכתש םירוציב
 .םירחא םידחוימ םיפלק לש

 ,םישחלה םה םידחוימ יבה םיפלקה
 הרוחשה הירטמיסהו הווחאה לש תורותה
 םיקלחתמ הרותה ישחל .רוחשה ןויגלה לש
 ,חומה חוכ ,הקיטניק ,לועפת ,האובנל
 ,םתמועל .עור יוליגו תודוסי ,הדרכה ,ףוליח
 םיקלחתמ םניא הרוחשה הירטמיסה ישחל

 לש םיפלקהש ןייצל שי ,ךכל רבעמ
 הברה םימעפלו) רתוי םיקזח תובחרהה
 ןקחשל ןכלו ,םייסיסבה םיפלקהמ ורתוי
 תליבח היהת תילגנאב םיפלקל השיג אלל
 .רתוי השלח ברק

 תונויער ,תואקתפרה ,םירופיס
 וחלש ,ןפוד אצויהו רזומה לכו
 תובתכ - םידיקפתה יקחשמ רודמל
 ,ץרח

 ילארשיה םיקחשמה רינרוט
 םיקחשמה רינרוט הנושארל םייקתי בורקה םירופב

 ,הנשה .קיתווה םינוקרדה רינרוט תא ףילחי רשא ,ילארשיה
 :תירבעל ומגרותש תוטישה לכב םיקחשמ רינרוטה לולכי
 לש בחר ןווגמו םיללצורמ ,(בחרומו ליגר) םינוקרדו םיכובמ
 .תילגנאב תוטיש

 םיפלקה יקחשמ תשולשב רינרוט ךרעיי ,ךכל רבעמ
 ןברוחה ילייח ,א3קו6 :לארשיב םירכמבגה
 :א[וו6 בח 1|ו6 רו קו18-]

 םשריהל ןתינו ןג תמרב ןחנצה תיבב ךרעיי רינרוטה
 תורישי עיגהל וא ,050-553277 :בילוא יגיצנ לצא שארמ
 .רינרוטה םויל

 םירינרוט לש בחר ןווגמ ןיבמ רוחבל ולכוי ועיגיש ולא
 םיריחמב חול יקחשמו םיפלק יקחשמ ,םידיקפת יקחשמב
 יקחשמ תוצובק יב ריכזהל בושח .וח"ש 25-38) םילזומ
 יקחשמלו רתוי םירגובלש ךכ ,םיליג יפ לע וקלוח םידיקפתה
 .םמצע לשמ תדרפנ המוק הרומש תילגנאה

 םירצומ לש הריכמ היהת הנשה םג ורבע םינשב ומכ
 ןכש ,דחוימב תבחרנ היהת איה םעפהש אלא ,לזומ ריחמב
 | ךפח ,ח45 - ץראב תוקוושמה תוליגרה תורבחה דבלמ
 ומכ תורבחמ םירצומ ונמזוה ,[0₪-ו

 454) ,[101וווש , 1 ה150זוווו +" תספווה
 תא םישפחמ םתא םאש ךכ .תורחא תוברו
 ,רוביגה תטיש ,א[קתק ,הס|:תוהפןטז

 | ומכ םירחא םיקחשמ וא םיללצורמ
 .| קחשמ לכ וא [%הוזהקסמ ,6-ה1] סו 6-11!
 | י"מט רינרוט - זיווב רקוס םעפ יאש
 תבותכה אוה (ילארשי םיקחשמ רינרוט)
 !הנוכנה

 גיצנל לצלצל ןתינ המשרה וא םיטרפל
 .09-8941248 וא 050-553277 ,בילוא

 | 30וה8 58
 ו החירזה לש התעיקש

 םיסנמש םעפ לכב .היעב שי ינוידבה עדמה יקחשמ קושל
 דמעמ הקיזחמ אל איה ןיטולחל תיאמצע ינוידב עדמ תטיש
 6 לש 5קהסטוחאפושז לש הרקמב ךכב ונחבה) הנשמ רתוי
 עבנ אל רבדה ללכ ךרדב .ודועו וא לש 1%ט||שז וא
 וא-ל ומרגש הלא ומכ םישלח תוריכמ ינותנמ חרכהב
 תא םיבכעמ רשא קוויש ילוקישמ וא ,לגר טושפל
 .שדחמ הכירעב הנשמ הלעמל רבכ 56685

 םוטפמיס ךא ,שואייה תא ריבגהל סרטניא וא ןוצר יל ןיא
 לע םיססובמה םיקחשמב יוצמ ,שארמ העודי הלפמל ףסונ
 ףוגוז רצה חילצהל םיטונ אל הלא יכ רבתסמו - רכומ טרס
 וטו 500 (3הזתשפ תרבח לש

 ?םיחילצמ ןכ ולא ,ךכ םא
 םיבברעמש ב"דמ יקחשמש תוריהזב יכ םא ,עובקל ןתינ

 .קושב חילצהל םיטונ היזטנפ
 השדחה 1101806 תרבח המק ,וז הנחבה רואל

 זא "בוט ךלוה" היזטנפ ב"דמ םאש הסטילחהו
 תא ורציו בוט רתוי דוע ךליי המיא-היזטנפ-ב"דמ
 תצקו ישישה םוינלימב שחרתמה קחשמ ,[:הוווחק 5וומב
 לש התליפנ רחאל !קויד רתיל 5,000 תנש ינפל
 .תישונאה הירפמיאה

 יכ תוארל אלש השקו דואמ םיפי עקרהו הטישה
 בור ומכ ,המ אלא .עקשומו הלועמ קחשמ ןכא והז
 העיקש לש הפוקתב שחרתמ אוה ב*דמה יקחשמ

 ענמיהל ולכי קחשמה ירצויש ךכ ,תיגולונכט |
 תויטסטנפ תויגולונכטו תוירואית םע ךבתסהלמ
 הנממ םילבוס ב"דמה יקחשמ בורש הלחמ - תוינוימדו
 .[6 לש 566 85ו6ז דבלמ

 סקימוקה :;רעס יבאו קירלא
 האיצומ [כגזא [זסזופט םיסקימוקה תרבח

 םיססובמה םיקלח העבשב םיסקימוק תרדס
 קירלא תודוא קוקרומ לקיימ לש וירופיס לע
 והותה ברחו רעס יבאו (!ןקבלה ךיסנהו
 .וקירלא לש תללוקמה

 תרכומ הנָיא ילוא ₪הזא [וטזפ6 תרבח
 תרבח תא אקווד םיריכמ רשא ,וניארוקל
 םיסקימוקה לש רואל האיצומה א[גזצט]
 6 תרבח וא ,םירחאו >-חוהה ,5ןנו שחוו
 ,םירחאו ןמטאב ,ןמרפוס לש רואל האיצומה

 תזכרתמ הניא ₪הזא [!םז56 תרבח
 םירגובמל םיסקימוקב אלא םירוביג-רפוסב
 קירלא לש סקימוקה .םינוש תצק תונויערבו
 תאגאס ידהואל ליגר אל רפו'צ תויהל רומא
 םג ומכ ,קוקדומ לקיימ לש יחצנה רוביגה
 .היזטנפה יבהוא ללכל



 ןייטשרבליז דוד :תאמ

 ו יו - ו-7 מ וו
 ב נע ו
 ב כ ו ב |
 ג עם

 | י-ם ג
 ,דממ תלת תקיפרג ןה ךכל תוביפה
 הממ ההובג המרב תויביטקארטניא

 יובירו םיליגר םיטסווקב ונרכהש
 .םוצע םישמתשמ

 יי מ
 .אואחסז 4צ8-ה תומלוע ןיבמ דחא םלוע
 תוחוכו םש לשפתהל ליחתה לכהשכ
 ב ב
 העפות .ןיינעמ תויהל ליחתה קסעה
 ראשמ א!5אוכוהבגא 59 תא תדחיימה

 ,םירז םיחרואש הדבועת איה ,תומלועה
 שי | ו = מ בו 1 יו יי יהי פי ב

 ו יו ו יו ד

 םתוא .םירחאה םיחרואה םעו םיעובקה
 יי מ ב ו יו
 אלל וננוצרכ תושעל םיאשרו קחשמל
 .תורוסמו תולובג
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 הוה כמ היטל . "| השיש מש אא ומצבו דע תק | שק וא ואש [ |
 ה ו ו 5%

 תרמג) אלש הקת
 םלוע וניה או:אזסז א 59 ,הירואיתב

 תפונ דממ תלת תוביבסמ בכרומה
 םינקחשה לכ םיעיגמ וילא ,6-

 | ו בי יו ו יב
 לכ ,היעב םוש ןיא ,קיספהל הצור ןקחשה
 קחשמהמ קתנתהל אוה תושעל וילעש
 הב הדוקנ התואב ותומד עיפות ,רוזחישכו

 .קיספה
 לוכי וניא דחא טנרטניא תרש ,השעמל

 רפסמל תוליעיב קחשמה תא קפסל
 רפסמ םימייק ןכלו בר הכ םישמתשמ
 םירשקתמ ןיידע ונא ,ןפוא לכב .םיתרש
 הדבועל טרפ ,םלועה יבחר לכמ םישנא םע
 תלבגומ תרש לכב םישמתשמה תסכמש
 .קחשמה תוריהמ לע ןגהל הרטמב

 ותומדל םיווק
- 1 

 תומדה תא הנבנ ,אוםא!ם|אא 59-ל
 ,רוחבל ןתינ ןהמ תויומד יגוס ןיא .ונלש
 ,חוכ - תונוכת לש המישר טושפ אלא
 ויגו וש" תלוכי ב ו = ווא

 ו ב
 תודוקנה תומכ יפל תעבקנ ,םיינשה
 ונילעש םג המ ,הנוכת לכב םתעקשהש
 םימסקה - תויונמוימו םימסק רוחבל

 רודכ ומב םיפושיכ לש ץופנ רחבמ םיללוב
 תויונמוימהו ,'דכו יופיר ;ךשוח ;רוא ,שא

 המיחל ,ברחב המיחל ,ףורגא ,תוללוכ
 .דועו תוננוגתה ,או\<₪-ב

 חוכמה תא םינוב

 תחאב עיפונ ,תומדה תיינב רחאל
 דחא ,א59-בש םירעה תוינסכאמ
 יתלב איה תומדה וב םידדובה תומוקמה
 קשנה ילכ ונתושרל .ןיטולחל העיגפ
 אל .םיחופת 2-ו בהז תועבטמ 700 ,₪
 .הלחתהה ליבשב קיפסמ ךא ,הברה

 ףתתשהל ונילע ,רפתשהל ידכ
 יד אוהש רבד ,תומל אל רהזיהלו תוברקב
 ןקחש אוצמל ץלמומ .הלחתהב ךבוסמ
 ידכ וילא ףרטצהלו טעמ ותיא חחושל ,רחא
 שממ ןאב ןיא .םישקה םיעגרב ונילע ןגיש
 המיחל ךא ,א.₪. וא ןויסינ לש גשומ
 יש ב ו ו |
 חוכה תוחוכ תומכ תאו ףושיכה תוכיא
 .םסקהו

 רמוש ןטק ךאלמ
 אצמנ ,םינוריט םינקחש ונאש ןוויכמ

 ער לכמ ונילע ןנוגמה רמוש ךאלמ ונילעמ
 הז בצמב םנמא .םירוזאה לכב טעמכ

 ךא ,וגתוא גורהל תולוכי ןיידע תוצלפמ
 יי כ

 ןנסל דעונ הז ןונגנמ .םינקחש גורהל
 יפלכ םייניצר םניאש םיינסרה-םינקתש
 ךותמ םירחא גורהל ידכ קר ואבו ,קחשמה
 ,םזילאדנו

 ונלש !םייחה חוכו ₪1.5.-ה רשאכ קר
 םילוכי ונא ,(20-ב ליחתמ) 30-ל הלוע
 םילוכי םירחאו םירחא םינקחש לסחל
 ו מ
 הברה ךכ לכ קחשל חרטיש ןקחשש ןעוט
 ןיק'צנאמו יסופיט *ןיק'צנאמ" אל אוה ןמז
 יטנרטניא קינדונל גנאלס יוניכ אוה
 .ויסופיט
<< 

 ,ךלש תומדה םש ,רחא ןקחש תחצר
 תויתואב ךלש שארה לעמ דימת ססונתמה
 אצמנש ימ לכ ,תעכו ,םודאל ךפוה ,תונבל
 רוציק) ץאטז התאש תעדל לוכי ךתביבסב
 לש וחור ,ףסונב .(קז.ה רג א11.ן הא לש
 ידי לע תקחושמה תצלפמו תחצרש ןקחשה
 וילא ךסמ לכל ךירחא תפדור ,(בשחמה
 ינפל ,רמולכ .ךתוא הפיקתמו עיגת
 בטיה קודב ,והשימ חצרתש
 ליבשב םג קזח קיפסמ התאש
 .ולש חורה תא לסחל

 תלסחמ העיגפ לכ אל
 ו | ו

 ,הנווכב וא תועטב ,רחא ןקתשב
 ךמשו 0₪71.גוא-ל ךופהת
 .םותכל ןבלמ ךפהיי

 םינקחש ונחנא םאש ןבומכ
 םי-ץאטז ונגרהו םיבוט
 בשחנ אל סעד[ ש8פ-ו
 ו ו
 יבחר לכב עיפות העדוה
 יכ תרשבמה א!:א1פ]%-ה

 ו
 | .ינומלא ינולפה בעתנה עשופה

 ם| םה םי-ץאשז-ה לכ אל
 מ תא םורהל םיסנמה םינקחש
 ולאכל וכפה םקלח .קחשמה
 םיחצור םקלח ,ןטק ךוסכס ובשיישכ
 םיבייש םקלחו (םיחצור םתס אלוו ריכשהל
 .תודליגל

 הבוט יכה הדליג יל שי
 וי ו ג מ נוי

 ביתכה ותוא ,םיוסמ לאידיאל תונמאנה
 ו ב

 קסופ יתלב קבאמב וקסעי בורלו ינשל
 םוקמ שי הדליג לכל .תורחא תודליגב
 שיש ןוויכמו (הדליגה תיבג יאשח שגפמ
 קבאמה ,4159-ב ולאכ תומוקמ טעמ
 םוקמל תוקוקז תושדח תודליג ןכש ,ףירחמ

 רי רו יש
 תובר תודליג תומחלמ .םשמ תמדוקה
 .תוכורא םד תומקנל וכפה

 ו ו ו וו

 ה יו =
 ונא .גואדל המ ןיא ,קחשמה םייתסה
 ו-0
 שוכרה בורו תועותה תומשנה לכ תועיגמ
 ומכ ונתיאמ וחקליי ונרבצש םירופישהו
 התואב ןיידע ונחנא םנמא .ונפסכ םג
 קחשל ךישמנ הלעמל הלענשכו ,תומד
 יי ו 7 ו ב ו יי
 םיקנבה .'וכו םיצפח ןוירש ,קשנ בוש
 ורמשי .15שםא-ו םא1.תסוכשמ םירעב
 רומשל לכונ ךכו םהב דיקפנש םוכס לכ
 המ םתיהת םא .תומנש הדימב ונפסכ לע
 םהש ועד זא ,ונלש םיצפחה לכ לרוגב הלע
 םתוא אצמיש ןושארהו ,קחשמב וראשנ
 1 וא

 ו
 .,םה.תססשטפ ,אהתוסא

 םירעה ןה !5"מא-ו 608-אסזומ
 םימייק ולאל ףסונב .א!םאןמ[4 59-ב
 | תורעמו תוריט ,םישדקמ רפסמ דוע

 ל ור ו יה ה ו

 ו ו ב יו בר ור כ פנו תש בי צה מ במ דש ו מפ

 התה ו וה ו מ \ הוו לתל < אור = וש 1
 0 4 ₪[ ו :ש1 וו

 ה ו כ ו ה = נז
 ומכ שממ) הפמ בצמל ונתוא איבת

 ונל רוועתשט (םססא-ב

 ל יי במ
 ו ו 1 -

 9 איהו תוכלמהמ השרפ הכיסנה

 תא תרקוחו התריטב הל היח
 ,םכודה .ןירותסמה םלוע
 ךרד םלועה תא האור ,התמועל

 םיטקלמ םהינש .ברחו ןוירש
 םיליעפו םיכמות םהילא
 םה םיבוט םישענ םינקחששפכו

 ה ו ה ו
 ן 00 ן וחלשי ולא .סכודל הכיסנה
 | תויוחילשו תומישמל ךתוא
 ,ץראה יבחרב תונוש

 .תויגליבירפב הכזת תומישמב דומעתשכו
 ו

 יו | יב יי יב = דיי
 ןקחשה .תרחא וא וז הבוטל וקקדזי םיתעל
 ץפח - יוציפל הכזי ,התוא אלמיש ןושארה
 .ףסכ וא ךרע רקי

 ןוידו קחשמ
 איה אומא[םו א 59-ב הפי יכהש המ

 .ןויד תצובק םגו קחשמ םג אוהש הדבועה
 םילהנמ םינקחשה ,ולש טסקטה יקשנמב
 תוריכמ םיכרוע ,םינוש םיאשונב םינויד
 ,רוכמל םיצור םהש םיצפחל תויבמופ
 וכו םירחא םינקחשל םיזב וא םיעירמ

 גהנתה ןקחש ךתעד יפל םא ,בגא 2: או |[ 3 ןשפ
 דחאל הנפ ,הרושכ אלש

 ו ו

 םידבועה תווצ ידי לע תוקחושמה
 רמשייש תוגאודה ,3מ0 לש
 ,ריהזהל םחוכב) בוטה רדסה
 אל םינקחש שרגל ףאו שינעהל

 .וקחשמהמ םיעמשוממ +
 לש תמוסרפהש אצומ ינא

 וי
 ל ו יי יג

 םושב שמתשהל ילב םירז םישנא "
 .ןיינעל תעלוק "!סקטאלמ רבד

 תא דדובמה ,םיבשחמה ןדיעב +
 היחמ םתוא ךפוהו םדאה ינב
 ,םייטנרביק םיריזנל .תיתרבח
 העפות אוה אוםא[14א 9
 המרב םידיקפת קחשמ - הכורב

 תנהמ תיתרבח היווח םג אוהש ההובג
 .תירוקמו

 הממ ₪ ב

 || = הש בשש את צרו ה ורה ה אישי 113 אנ א-ה חבה ₪ ומ ו
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 האומה םע 48601 בשחמ הריכמל ש"
 לוק סיטרכ ,א4%1 ןורכיז
 ואו טיב-16 50 הו.
 טיב 32 םיעבצ 256 \(3% ךסמ סיטרכ
 הישק ןנוכ ,1.44 ןנוכ 1.2 ןנוכ , ומ
 850 אוגוכ חישק ןנוכ 6: 160 ומ
 ללוכ וגיא בשחמה ,4 % 02-800א1-ו
 ןיב ,07-6436156 ,יטומ ,רבכעו תדלקמ
 .14:00-19:00 תועשה

 < א[ בשחמ קחשמ הפלחה,'הריכמל 'ש"
 טבצ וידו ,ירוקמ רוטילקת יבג לע
 51 1.05 01.08 ןוספא תספדמל
 03-5315614 ,איג .חותפ אל ,שרח

 דועש םישידח םיקחשמ הפלחה/הריכמל ₪"
 ,03-6425553 ,רינ .ץראל ןעינה אל

 ,1: 96 םיקחשמה הריכמל ₪"
 3 טבמוק לטרומ ,םאמ 3
 30-ב 25 ,ח*ש 25-ב 5000 םירטספילסו
 וא אומא-ו ח"ש 40-ב כח א[: ,ח"ש
 ,ןב .ח"ש 8₪-ב נא 2
 .20:00 ירחא אל ,ם7 -1

 6%- 5)כ

4 

 ש

4 

 ש"

 ש

 85-ב ינומדרק םעז םיקחשמה הריכמל
 חיש 75-ב 2 ןומייס ,ח"ש
 ןרעו תימע .ח?ש 95-ב רוטס-ידמוקהו

1-9 
 ריחמב מ 1.ואמ קחשמה הריבמל
 .07-518192 ,דעלג .ךומנ
 ללוכ ,66א1117 485002 בשחמ הריכמל
 ;14* 5/0 ךסמ ,425%183 חישק ןנוכ
 םינקתומ בשחמב .1.5-ו 5.25 ןנוכ
 ריחמב לכה .\אוכאןכ-ו אמםוא< 1
 .07-6551625 ,ןח .קיחצמ
 2| 5 ואו[ מוכש טסווקה הריבכמל

 ,שדחכ - תירוקמ הזיראב (םירוטילקת
 "ףושיכ" ירפס ,ןכ ומכ .ח"ש 0
 04-8712378 ,רינ .םאןכ תואקתפרהו
 ,ןורכיז האזמ ,486 050 בשחמ הריכמל
 ךסמ ,14,400 סקפ םדומ
 ינימ .50סו (סא2 ,נורה ואו 4

 לש [10212 ,רבכע ,רואט
 ,םדא .3.5 ןנובויא פז אא ווד
2-. 
 :םיאבה םיקחשמה הריכמל
 רוטילקתו 50058 ווד 5

 6 הריכפמר

 ,יסא .קוסמ רוטלומיסו םיטסווק ינש םע
 ,050-569165 וא 3

 :("'0-אוסא| יבג לע םיקחשמ הריכמל ש"
 ,ח*ש 50-ב [1.וסחז ואו אווז
 חיש 50-ב חזה[ ה[. הוסז
 ,ח"ש 30-ב דמה 1ואה|. מוס(

 ;היש 10-ב אודו נא

 10-ב חת אגצהו. גאדדו 5
 ,ח"ש 30-ב יאדטאוטהוו ,ח"ש

 10-ב 5521 ,חיש 80-ב ואו
 סמלוה קולרש ,ח"ש 10-ב ₪186 ,ח"ש
 ,ח"ש 10-ב 1 הידנרוק ,ח"ש 25-ב
 ףשכמה תיילושו ח"ש 10-ב ? ןוהדסמ
 ,06-528652 ,ןדיע .ח"ש 10-ב

 תוטלק גוז ,םיטלש 'גוז םע הגס הריכמל ש"
 רוביחו יאנש ,וח"ש 600 ןייווששו
 ,ןדיע .ח"ש 450-ב תאז לכ ,היזיוולטל

2 -, 
 ימינפ ןורכיז ,48602א2 דבעמ הריכמל ש"

 בשחמה קחשמ הריכמל ,ןכ ומכ .4אוומ
 ,ןריע .ח"ש 50-ב ,יותיפה תדובלמב
03-33 

 שדח (-₪:1047 קחשמה הריכמל ש"
 ,ןכ ומכ .עצבמ ריחמב תירוקמ הזיראב
 ,ביני .םיבוטו םירחא םיקחשמ הברה דוע
1-4 

 :םיאבה םיקחשמה הריכמל ₪"
 ;ח*ש 115-ב 51א| 0

 ,ח"ש 178-ב אטונפכ סה

 .ח"ש 108-ב 5ווא או וס תאווכק
 .03-5567787 ,רחש

 אוקקקא :םיקחשמה הריבמל ש
 א -אסהאו + גאווה. אא[וה] 2-ו

 ,04-8182236 ,יבג .לבכו רקב ללוכ 2
 .17:00-22:00 תועשה ןיב

 :םהיניב ,םישדח םיקחשמ הריכמל ש"
 ו הוה חד ,וזק ה 97 ,שדחה וארא[
 ומאסמפ סח אווטהז אפ אוגסוש 2

 ,ןור .םישדח םיקחשמ הברה רועו
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 20-ב ₪341%14% :םיקחשמה הדיכמל ש"
 ;ח"ש ו11-ב 5[א[ (ןוך'צ 2000 ,ח"ש

 5 א זץ ,ה"ש 60-ב +3

 יא 97 ,ח"ש 15-ב 0001. ,ח"ש 31-ב
 ,ח"ש 50-ב אה 11 ,ח"ש 50-ב
 ןז-ב ו/וז4 ,.חדש 40-ב וא 6

 םיקחשמ ,ח"ש 40-ב 5[אוסא 2 ,ח"ש
 ,םתור .ח"ש 50-מ לחה /ותסשב 93-ל

 .09- 8947347 וא - 3
 םישדח םיקחשמ 2 + 62 הגמ הריכמל ש"

 ריחמבו ןיוצמ בצמב תירוקמה הזיראב
 .03-9242164 ,רואיל .ןיוצמ

 יתלב המישמ :םיקחשמה הריכמל ₪"
 א תהה1םא ,תורשפא

 ;דועו ,טסמט םדו.הא ,או[םוהה ה(: 2

 ,03-5333617 ,ןורוד
 םיאתמ ,(2א33 ,486 בשחמ הריבמל ₪"

 םיננוכ 2 .הדובע יכרוצל רקיעב
 תונכות םע דחא לכ 130א18 ,םיחישק

 םיינורטקלא תונויליגו תובר טוטרש
 04-8379808 ,ירוא .צותשהאה 11 +

 לע םיאבה םיקחשמת הפלחה/הריכמל ₪"
 וזו. דדאסדדו,ם :ש-םוכאו יבג
 גת חו. אווז 2 יוכותבש היחה
 1. \55א11.ז 2

 :תילגנאה הסרגב 10%[ !א 11או5-ו
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 5 ,[1:3. 95 ,סמלוה
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 ינשו רחא טלש.+ 2 ביירד הגמ הריכמל ש"
 טמפתאז 5דח]א[\ םיקחשמה
 .חזש 400-ב אצה 1.1. 57 א-ו
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 לגרודב 1118 אמת ןיוסא 5 כ 0

 תיידפולקיצנא ,א(וז ה 0 6
 לכ ,םיאלמ םיטרס םע 83 לסרודכ
 ןכ ומכ 00-01 יבג לע םיקחשמה
 .םינוטילקת יבג לע םיקחשמ םנ שי
 ,09-7744522 ,רימע

 - ודרנואל הריכמל ש"
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 70-ב ןדע:ןג תורומש
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 ,זטאחא \ אוכל \ ,ןירא לש
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 ,יש .אואסכסאו 0' א10-ו
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 לש ומוי :םיאבה םוקחשמב ןיינועמ ₪"

 רפס ,אוא4 ,אוא2 1.80 5 ,לקיטנטה
 הרומתב או ₪65 2-ו לגנו'גה
 :םיאבה םיקחשמה תא ןתא
 ןמטאב ,קסידה םלוע ,[ת!או הן 3
 ,ןיה(+ה א ,רזוח
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 ה תו הא 2 ,אלמה יאטאא!5 ,םידממה
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 בשחמ יקחשמ אשונב בתכתהל ןיינועמ ש"

 6 הר'נמר 6 םידיקבחת 'קחשמ 6 וליצה 6 םיניינועמ

 ןב - ןמרייז ןדיע .םיריקפת יקחשמ וא
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 וליצ ה

 ,"חרקה שיא" םיקחשמב יתעקתנ ווליצה ש"
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 .םינוש םיטסווקב רוזעא הדומתב ."רעה
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 קחשמב םיטי'צל תושאונ קוקז ש"
 שי .(יסאואוהאמ אס שטאסוו נא
 הלהצ ,3 הסרפה ,וזירגמ לאינדל חולשל
 :69085 ,ביבא לת

 ו -
 תרובח םיקהל םיצור םיסונמ םינקתש 2 ש"

 13-15 יליגל (ד"ומ אלו םידיקפת קחשמ
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 קחשמל מ"הש + םינקחש םישורד ש"
 ,ןולא .ןג תמר רוזאב ןןיאוכ-5 או
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